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Ῥγδοίαϊιο οὐιύῦϊοϑ. 

]. 

Ιπ μᾶδὸ ποῦ Ογγορδθάϊαθ θαϊθομθ δουμδηδ τὴ6 
τηδχίτηθ δαϊαΐαπι 6586 θοᾶθμπι οοὔϊοθ Ῥαγιϑίπο 1640 (ᾳαθπὶ 
οὐΐατα βοᾶθιη βῖσ]ο Οἱ ποίασθ ρδὺ θγϑῦ), 410 πἰβιβ 8ΠΠῸ 
ΜΌΘΟΟΘΟΠΧΧΥΤΙ Απαθαβὶη οαϊάθυϑιη, ΠΌΡΟΥ οὐϊδτη ὈἘ11ο- 
Ἰοσίοατη βϑούϊομθυη οοθίτβ ΡὨ]]Ο]ΟΡΌΤΕΠΙ ΟΔΥΪΒΥΤΠΘΙ518 8 ΗΠ] 
ΜΌΘΟΘΟΙΠΧΧΧΤΙ οουύογθιῃ ἔθοὶ. Ἐϑάθηη θη] ἸΠΟΟΙΠΡδ͵ἃ- 
ΠῚ Βυγχηδηϊίαίΐθ ἃ. ᾿Ιογαϊαΐθ, απὰ ΟἸἸπὶ σαυϊθβ ΘΥΔΙΏ, 
Τιϑοροϊάυβ 1)6115]16. ΥἹΥΓ Δ Ρ]155Ίσητιβ ὉΠ] Πθοα6 πα] 018115 
ἘΥΔΠΟΟρΘΙ]ΟΥΌτη Ῥγδθίθοίτβ τ] οοποθϑϑιῦ, αὖ 1ὐθΥ χη 1] Όγὴ 
ΘΟΘΊοθΙα, απαθὴη ρυδϑίθυ ΑπδΌδβῖη οἰϊδηη ΟὙγορδθαϊδιη 8, 
πϑιηϊπθάθτη οομϊίδυη οοπἐϊπουθ νἱάθγδιη (ν] θ᾽ οοτητηθηξαΐ. 
τηθᾶτη ἀθ Χϑπορμοηί5 ΑΠΔΌα5608 οοαϊο6 ῬδΥΊβῖηῸ (8, 486 
δπο ΜΟΟΘΟΙΧΧΥΠΙΙ ΤΠ ρβῖαθ ἂρυὰ Τϑαθπθυθτ ρυοα!), 
ῬΘΥ ΘΟΙΩΡΙΌΥΘΒ ΤΏΘΠ865 ΟΟΙῚΙ ΙΏΘ8Θ ὙΘΥΒΔΙΘ ροββθη. θυ] 
{ντιοῦτπιβ ᾿πἀθ στη] γϑαυπαδυϊηῦ, ΘΟΥΩΡ] Υ 5. ΘΧΘΙΏΡ]15 111π- 
βύγανὶ 1118 ογαϊΐομθ Οδυϊβυτιμαθ μαριΐα (οἵ. μη] πησθη 
ὍοΥ 86. ουβδιησηϊθππσ ἀθαΐβομου ῬὨΙ]ΟΙοσθη ἀπᾶ ϑ56Π8]- 
ΤῊ ΠΠΘΥ ἴῃ Δ  Βυτ 6. ΤιοΙρΖὶρ, ΤΌΠΟΥ, Ρ. 274 5644.); ἸὈ]άθγη 
ὈγθυθὰΒ ΘΧροβαὶ ἴῃ ΟΥγορϑθαϊδ, ΥΘ 1 8]1810 6556 δία ἴῃ 
ἈΑπδῦαβθι. Ι͂ὴ μᾶὸ οὑπὴ Τηδχὶπηδθ δἰ βαθ. πο 86 δαοίου!- 
ἰδ 8 οϑβοαὺ Ἰθοίϊομθβ ΟΥ̓ Π]86 Πηϑητ|8 (ὐ ΠῸΡΡΘ αα86 4]}10] 
πυβαθδτη ᾿πυθηγθηΐαν, 1 ἸΠΡΥΊΤΩΙ5 ὩΟΘΠαῸ ΠῚ {Ὁ1556, αὖ Π86 
ΘΧ ΘΟΥΥΘΟΙΆΓΣΙΒ ΥΑΒΟΥΊΒαΘ ΘΥΘΥΘηὐαγ: οοηΐγῶ ἴῃ ΟΥτορδοθᾶϊα 
τη] δο ΤΩΪΠΟΥΒ ὈΥΘΟΪ 6886 θὰ αὰ88 (Οὐ 50108 παροὺ (ᾳαβη- 
αὔδη ΠΟΠΠᾺ}115 Ἰοοΐβ π6 Βᾶ66 αὐϊάθηη ἀΒρΡΘΥ Δ η 48), οἷβ 166- 

οἝ 



ΙΝ ΡΗΕΑΒΕΒΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

ὑἸϊοπῖθα5, ἴῃ ααϊθτιβ οατη δἰζουαίγα σοα]οπι ἔϑηη1118, ΘΟ η56}- 
εἰγτοὺ. Ξϑοᾷ αποάπδιη ροπᾶμπβ ἴῃ ἃγίθ οὐἸύϊοα ἰδού απᾶ8 
οοαϊοὶβ Οὐ ν6] ΘΟ ΒΘ 5.8 γ6] αἸΒΒΘη5Ὲ5 Ὠαρθγοῦ, 1ἃ ποη ρῬοὐΐθγαῦ 
ΑἸ] ΘΑΥῚ ΠΪΒῚ ρϑυβρθοῦδ οορηδύϊομ!β γαύϊοηθ, απ80 πον ( 
οὐ ἀπᾶ8 οοαϊοαχῃ δᾶμπο οορτύαβ [8}111185 ᾿πθγοθαθυθῦ, αΔΥ ΠῚ 
ΑἸύθυϑπι, αα86 ῬΥΪΟΥ ΠΟΠΊΠΔΥῚ βοϊθύ, οἰποιπηῦ οχ 1.15 80- 
οαγαίθ ἃ Ιμπἄονγῖοο ΠΙπᾶογέ ἴθ Οχομίθηβὶ θαϊθίομθ Δ ΠΗ 
ΜΏΟΘΟΟΙ, ΜΙ οομ]α 5 Ῥαυβίπαβ 1685 (4) οἱ Θυθ] ον υ- 
ἰᾶππβ (6), αἰύθγδηη οοᾶθχ οἱϊτη ΑἸζουῆπαβ, παης ΕΣ]δηρθη- 
5:15. (Ὁ). 6 αὰἃ οορπδύϊομὶβ γαύϊοπθ (δ. ]Βυαμδθ αἰχὶ 1η6 
Θᾶτη Ῥϑα]δίη ῬΘΥΘΘΡΊ5856. σθυῦϑηι ΟΡΙΠΙΟΏΘΙη, αὖ ἴῃ Οὐ 'ρ80 
6586 ἀπᾶ5 ρᾶγίθβ ἀἰβέϊηρτιθηᾶδβ ὅ) βύαίαθγθιη 1) τηδίουθμι 
Ραγΐθηη αα80 οοηὐηογυθὺ ΠΠΡΥῸ5 1, Π, ΤΥ, ὅ, 18ὅ--- 11: θ8πὶ 
6556 ῬΥΪΟΥῚ5. αηα ]α6 ἢ. 6. οοἀϊσατη ΑΟ. 2) τ πουθι ρϑυῦθμι 
απα8θ οοπίϊπογοὺ ΠΠΡγῸ5 ΠῚ οὐ ΤΥ 1, 1 ἀβαὰθ δὰ ΙΥ͂ ὅ, 14: 
δῆ 6586 Δ᾽ [ΘΥ 5 [δ )211186 ἢ. 6. Θδἰα8, οαϊὰ5 οϑὺ ἢ. [81 
αποᾶ 101 ροβὰϊ ἰδῃΐαχη, ἐθιηρου 8 ΔΗ στιϑ 118 ΤῊΪΠϊ ΘΟΠΟΘΒ8] 
Ἰοπσὶτβ ΡΥΟΌΔΥΘ ῬυοΙ ἰδα8, 14 πὰποὸ δηΐθ Ομ ηἶϑ, ΤᾺΪΠ1 ἃ 6 ῃ- 
ἄστη οΘη560, αὖ οὐἰϊδπὶ Ἰθούουϊ, 51 ἢΘΥῚ ροβϑβιῦ, ρϑυβαϑαθδῃι 
δοουχαῖα Θχροβιύθομθ. Εἰγαὺῦ β8ᾶπη0 1Ππᾶᾷ., αποᾶ ϑαργα αἰϊχὶ 
ΤΩΪΏ] οχυϊθ586. οχ ἀϊαΐαγμδ, οὖ Δ ΌΟΥΒ Ρ]9η8 ΘΟΙΏΡΑΤ ]ΟῊΘ 
γα. τη ᾿Θουϊ μη, ΑἸΔΥ ΠΣ ΠῸΙΏΘΥ ΙΒ ἸΠΘΘΠ5 Θϑύ, ΤΩ]}] 105] 

Ὧ) ΜΌΏΠ5 ἀΘΒΟΥΙΘΠΑΙ ᾿ΠΥΘΥ 856 Ῥαυ δ] ουαηῦ ἴῃ μοΟ οοὐϊοθ 
αὐαύθαογυ πὶ ἴα]]οῦ ἸΙΌγαυ]. 1) Φγίηια ἡναγι8 ΘΟμΒΡΊ οἰ αν [0]. 1 ---8 
(11, 1-ἱἹ 8, 15), υὉἹ ραρίπδ ἴθσθ 831 σϑυβὰβ οοῃύϊηθῦ. 2) αἴέξεγα 
ηναγι5 ὑθπα]ου 15 [1 6 18. δῶ ΒΆΘΡΘ ΘΟὨ Πα ΘῺΒ ΒΡΙγΙ5 οὖ δο- 
ορηΐαβ ΘΟ ΤΠ ΤᾺ7Ὸ Ο Ῥ7ΙῸ ὦ ΒΟΙΌΘΩΒ Βουϊρϑιὺ [0118 9 --- 18 
([ 8, 18---ἰ ὅ, 10), Θδάθυγαιθ χαγβὰ8 [0]. 78 ---88 (ΟἹ 1, 6---Ἱ 8, 8); 
οοπὐιηθὺ ρᾶρίηδ, ἴογθ 89 σϑύβαβ. 8) ἐογξία ἡλαγ8 Βουρϑιῦ 10]. 
14---τῇῷ (1 ὅ, 10---ΝΊ 1, 6), ἀθίπηᾶθ γυγβὰ8 0], 84---97 (ΥἹ 8, 8--- 
ὙΠ 4, 15) γϑυβιθαβ 82 ὉΠ105 Οαϊαβα 16 ΡΑΡΊΠδΘ 4) φιαγέας ἠιαριεὶ 
ἀοθθηΐαν [0]. 98---128 νυ, (ὙἹ] 4, 16--- ἢπ.), ρΡαρίηδ γαγϑὰβ 838 σοὶ] 
89 νϑυύβὰβ οοῃὐϊηθηΐθ, πη ἀρραγοὺῦ τιαπασγη ν]065 ΠᾺ]]8 ἴῃ Υ6 
γΘβροπάθυθ αϊνουβιίαῦ ἰομύαιη ν6] ἔδυ! ]]αγαμη, 6χ ααϊθὰ5 
ἸΠΡΥΑΥ παυβουαηῦ, ἰαϊαθπθμ) ἸοαΥ οδῦ ἴῃ Ὡτομθῦγρο αυἱ 
ῬΥΙΟΥΪ5. ἔλ] 16 ογαῦ ἀθίαϊθβο ΠῚ 1, 1-ὴἹὶῈ ὅ, 1δ:; ἴῃ Βδο ἰρσίίαν 
Ῥαγίθ δὰ δ᾽ϊαμι οοάϊοθηη, αἱ αἰΐουϊαβ ογαῦ δι 1]}18.6, ΠΌΣΑ. 108 
σΟμ ΡΟ Ἶ586. 



ΡΒΑΒΕΆΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ, Ύ 

ἱπθχρϑοίαίιμη, 8564 ὁ τηΐϊμτ8 Θχρθοίαυ!, 60 Τη80Ὶ5 Π1Π] 
ΒΡΘΙῸ ΟΟΠΟΘΒΒΙΙΠ 11Ἰ, ΙῺ6 ΠῸῚ 6586 ἀποίατα ρῥγδϑιααϊοαΐα 
ορ᾿πίοπθ. Επδβὺ ἴῃ ὈΠΙ ΘΥΒατη δθβυϊτηδητ] οοᾶθχ Οὐ ἐδηΐζορθυθ 
αἰνούϑαβ οὐ δῷ Αα οὐ ἃ ἢ, αὖ ρυῖπιο οὐὐαία ἔδ0116 60 Ρϑυ- 
γΘηἶα8, αὖ ΘΟ, 5Θ85 ΘῈΠ| Ἰρϑιπὶ ἰθγύϊι) απδηάδηη ἔϑυη! δ 
οἴῆοθσθ. ἀσοουγαίπβ ὙΘΥῸ 51 ΘΟΘΥ58 οὖ ΡῬοπμάθυϑη 18 οὗ 
ΠΌΙΗΘΥΘΠ 15 ΨΑΥ115 ᾿ΘΟΙΟΏΙΌτιβ, ἸΠΥΘΏ]65 ΤηΘΟΌ τη οὗ [ἢ ῬΥΙΠ15 
ἀποῦθαβ Ὀγ15 οὺ ἴῃ ηὐπδίζαου αἰ 1 π}15 Οὐ τααϊῦο ϑαθρὴιβ ΟΌτη 
ΑΘ ἔδοοσβ αὔδπὶ οατπὶ Ὁ γοὶ Γαπέϊπα οὐ ΑἸάϊπα (ᾳὰ8θ οαϊ- : 
ΤἸΟΠ65 ΩΌΔΙΩΥΙΒ ΘΧχ αἰγθυβὶ5 σοαϊοῖθτι5 οοπῆδίαθ ἰδηθη Ροὐ5 
αἰΐογατη οἰαββθῦη βθαππηΐγ); ΘΟΠ ΥΔΥΌΤΩ ὙΘΥῸ δοοϊάθυθ ἴῃ 
τηθα] 5 1115 υ]β ἢ. 6. ἰπ ἐθυύϊο οὖ ἴπ τηϑίοσθ βα]ΐθτα ρᾶγὺθ 
απ. πο ποη ροίΐθϑὺ 6556 ὁαϑὰ ἰβδοίθτη. Αἴαπθ ᾿πΐθυ 
885 γαυὶδᾶβ ᾿θοίϊομθβ βαμῃΐῦ δα οοσπιοβοθμδαβ ΠΙΥΟΥΤΤΩ τηϑητι- 
Βουιρίοσυ ΤΑ[ΟΠΘ5 τητιΐτπιαϑ στὰπ]ῦο ΟΎΔΥΙΒΒΙΙηδΘ 686 αἀ86 
απ881 τηδἰποηηδίϊοδτη ἤθη ἀθ ἢ15 γθΌτιβ ργδθβίδηϊ: οἠυὶββ, 0168 
αἴοο. Θυδῖθ ἀθ Ὠ15 Ὀυ τη Ἰο60 ἃσθηάστη. 

Τὴ ἰὔτο 1 μὰθ οὐ ϊββίομθβ οοαϊοῖὶθα5 ΟΑ ΗΕ ἢ), ᾿ἰπᾶθ δῦ 
1 8, ὅ οοὐϊοῖθαβ ΟΛΔ α οομπηθπθβ βαηΐ, αὰαᾶ8 ὉΠῸΪΒ ἰηΐτα 
ΒΘ ΠΟΥ: 

11, 1 [πειϑομένοις)] ΟΑ. 1 2, 8 διδάσκουσι δὲ [αὐὖὐ- 
τοὺς καὶ πείϑεσθαι τοῖς ἄρχουσι μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο 
συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειϑομένους τοῖς 
ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ] ΟΑῊΝ. 1 8, 18: ἢ πλεῖον 
ἔχειν [ἢ οὐχ ὁρᾷς. ἔφη. ὅτι καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν 
αὑτοῦ μεῖον ἔχειν]  ΟΑΟ Π 4, 24: [ἐθεᾶτο καὶ μόλις αὐ]τὸν 

ἜὮ, Εἰ οδϑὺ οοάθχ Βυϑιηθηβὶβ, 4θ αὰὸ δᾶθαβ Πιημᾶοτῇ, πῃ οᾶ, 
Οχου. ργαθῇ. ρ. Υ. Οοπίιποῦ 1116 ρυϊσιαμη ΠἸΌσατ ΟΥτορδϑάϊδθ. 
Ϊπ ῥυϊπιδ ρᾶγτίθ Ὠσὰ1ι5 ἸὈΥῚ ἀβαὰθ δὰ 1 8, ὅ πὰπο βαυθβεϊζαϊ ΙοοῸ 
α, αυὶ, απο ποιηοάστη ΟὈβουναυϊί, ᾿πίρου 11, 1 οἱ 1 8, ὅ ροϊϊαβ 
Αἰξουῖ ἔδυ! αθ δου θοπάμβ, ᾿πᾶθ ΔῸ 1 8, ὅ οὕτη ἃ Ῥοὺ ἰοΐδιῃ 
Ογτσορδθάϊεση οοπῖυ πο  ββίτηιβ θοῦ. ΗΔ ΌΘσλι8 ρίξαν ἴῃ Οἱ ΘΧθιαρ] πὶ 
ὑγϑηβιΐιβ Βα 1 ἃῸ αἰΐογα ἔα }]1α ἴῃ αἰΐζθγατη ἔδος βίταῖ]6 οἱ, 
αὐοᾶὰ ἴπ Ο ἴρ8ο ἀθρυθῃθηαϊμηιβ; 56 τηϊπὰβ στᾶγο Πα, ααϊα 
ΠΟῚ ΠΪΒῚ ἴῃ 1110 ΟΡΘΥ5 ἀθρυθμθπαϊίασ. [Ιῃ ᾿πᾶϊοθ δου Πα ΓᾺΠῚ 
γΘΥ15 ργαθοθαθηξθιβ ἃ]]αἰϊβ ᾿ἰπἀϊοαν!, αΌΪ Οὐ Ἰββῖο ῬΘῪ Βουποθο- 
ἰο]θαΐου οἴεοία 6886 νἱἀθγθίαν. 

»πρνυὐινοον 



ΎΙ ΡΕΑΒΕΆΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. 

ἀφελκύσαντες]. 1 ὅ, 8 καὶ πρὸς [τὸν Καππαδοκῶν καὶ πρὸς] 
Φρύγας: 1 6, 8 οἷοι ὄντες [διαγίγνονται ἄρχοντες καὶ οἷοι 
ὄντες] ἀνταγωνισταί. 

Τῃ Πργὸ ΠῚ ουὐζίαπὺ ΟΑΟ μδθο: Π 1, 14 [εἰς τὸ μέ- 
σον]. Τ| 1, 80 ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν [λοχαγῶν καὶ τῶν] δὲε- 
καδάρχων; 1014. χατὰ τὴν πεμπάδα ὅλην [καὶ δεκάδα ὅλην]. 
1ΠΠ 2, 10 στρατιώτας [ἔχειν ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἅμα γελῶν οὔ- 
τῶς ἐπήνεσε τοὺς στρατιώτας]. 11 2, 22 ἔφη [οὐ μὲν δή]. 
ΤΙ 8, 2 ποιεῖν [δῆλον ὅτι οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι χαὶ τὰ 
τῶν πολεμίων ἀγαϑὰ πάντα ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεϑα!]. 
1 8, ὅ [ὡς δεῖ]. 1Τ| 8, 7 [οὐκ ἀφυής]. ΤΠ 8, 10 [χκωλυ- 
όμενος] οὐ διδασχόμενος. 1014 [γε τῇ] μαχαίρᾳ. ΤΙ 8, 12 
[ἥδιον] διδόντα μᾶλλον. 1| 4, 1 ἐλϑεῖν [ὡς τάχιστα]. 

Τῃ Τῦγο ΠῚ πὰ]]ὰ οϑὺ ἰδοθμα ΟΑ(Ο οοαϊοῖ τι ΘΟΙΠ 18. 
ἴῃ Π|ρτὸ ΕΥ̓ πα] Ο Α Οὐ ΘΟΙΠ ΠΘΠῚ ΟΠ 551 ΟΠ ΘΙ 6- 

ῬΥΘΒΘΙΔῚ ἀβαὰθ δᾶ ΙΥ̓ ὅ, 2δὅ: πάντα τὰ δέοντα [ἔχων]; ἴῃ 
αἰὐθοθάθηζιθιιβ ἴῃ ἰδ ἰβάθῃῃ 110Υ18 διάξει τηύαθπαηη δῦ 1 
ἕξει. ΤΥ ὅ, 45 ἡμεῖς [μὲν] γὰρ [δι]εφυλάξαμεν Ἧ). 

Τρυὶ Υ--ἹΠΠ μδᾶθο ργδϑδϑηὺ θχθιρὶα: Υ, 2, ὅ οἶνον 
[ἄλφιτα] ἄλευρα. 2, 9 οἶμαι [εἶναι]. 8, 16 ἀπεμάχετο ὃ Γα- 
δάτας [ἦν δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὃ Κῦρος ὁποῖον ἔφη ὃ 
Γαδάτας]. 8, 2ὅ [τῶν ᾿Φσσυρίων]. ὅ, ὅ εὐιπποτάτους [τε καὶ 
εὐοπλοτάτους]. ὅ, 80 [εὖ οἶδ᾽]. ὅ, 8ὅ [πεποιημένα]. ὅ, 86 
ἔφη [Καὶ οὐκ ἀποστρέψει μὲ ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψομαι. 
ἔφη]. ὅ, 39 οἰνοχόον [καλόν]. 

ΥΙ 1, 4 ἐγὼ [ὡς ἔοικεν]. 1, 6 [ἴσως] ἐπειδή. 1, Τ 
[κακὰ] (ἴῃ Οἱ οϑῦ βραύϊαπι νϑοαστα αὐδύναου 1 θυυατη αὐοθ 
πλείω. οὰτὰ ἴπ Ὦ οἷὺ πλείω κακὰ). 1, 10 τῶν ἡμετέρων 
[ἀγομένων καὶ περὶ τῶν] φρουρίων. 1, 1δὅ ἐγὼ μέν φημι 
χρῆναι [ἑκόντας ἡμᾶς καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλλον ἢ 
ἄκοντας ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἐξελαϑῆναι" εἰ δὲ βουλόμεϑα ἔτι 
στρατεύεσϑαι, τόδ᾽ ἐγώ φημι χρῆναι). 1, 21 [Τρωικὴν] δι- 
φρείαν. 1, 88 [οἷός τ᾿ εἶ]. 1, 42 [εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδών]. 1, 48 

ἢ) Οδὔουη πο ποίανίὶ ἴῃ μοΟ ᾿πᾶϊοθ ΟΠ ἸΒΒΊΟ65. Ραυ οα- 
Ἰαγαγη 50]. 1} Ὑ6] ΔΚ ΟᾺ]1 50]168. 
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τετάχϑαι [αὐτοῖς μετατάττεσϑαι γὰρ]. 2, 4 [τοῖς φίλοις]. 
ὦ, 10 σὺν ἀσπίσι ποδήρεσι [καὶ δόρασι] μεγάλοις. 2. 28 
εἴκοσιν ἡμερῶν [ἐγὼ γὰρ λογιζόμενος εὑρίσκω πλέον ἢ πεν- 
τεχαίδεκα ἡμερῶν]. 8, 2 σκευοφόρων [ὄπισϑεν δὲ ἣ φάλαγξ 
ἐφεσπομένη εἴ τι τῶν σκευοφόρων). 8, 21 ἵππους [ὅπως] 
ὅτι. 4, 18 καὶ φαλαγγομαχεῖν [καὶ πυργομαχεῖν]. 

ΥΠ 1, 2 προστερνιδίοις [καὶ παραμηριδίοις]. 1, 7 ἅμα 
πάντοϑεν [ἡμῖν προσίασιν ὡς ἅμα πάντοϑεν] μαχούμενοι. 
ὅ, 29 [χαλώσας] (Δ Ἀ. 1. οὐΐαια ΡΙατα οὐ πῃ). 

ΥΠι 1, 4 [ἡμᾶς] απίθ δεῖ. 1, 84 ἀρίστην [ἄσκησιν]. 
4.18 [ἦ καὶ]. 6, 4 [μενόντων] (ρταρίον ΟΑ 6 οταϊππΐ οὐϊαμη 
Ταπί. Α14.). 7, 8 [σημείοις]. 8, 4 ὥσπερ [Μηιϑριδάτης τὸν 
πατέρα ᾿Δριοβαρζάνην προδοὺς καὶ ἤν τις ὥσπερ!. 

Ηδθο δαΐθηι Θχθρ]ᾶ ἀποΥ τ ρῬϑυτατ δ, πΠοχτηοθοίθθιιΐο 
ἀθθθηαῦ, Ῥουρϑυοὶθ θχοθρύϊβ οἱ ΟΘΠΘΙΙΒ ϑαηῦ, αὖ ααϊῃ 
γῇθοβαθ ΟἸΠΙΒΒΙΟΠΘ5 ἰθὺ απ ΙΑ. ΠῸῚ ροβϑιὺ. Τοβϑὺβ ϑὺ 
ῬΙπαοΥῆν5 ἴρ56, ααἱ απδιηνὶβ ἰανοσθῦ οοαϊοῖθτι5 ἃ α, ὑϑιηθῃ 
ΘΧ το] ϊααἱβ σοαΙοΙθὰ5 γὙ61] οχ συϊσαύα οτημηΐϊα, ἢᾶ66 ἴῃ οἵᾶ- 
ϊοπθιη τϑοθρὶὺ ϑχοθρεϊβ 815 1 1, 1 πειϑομένοις. ΤΠ| 1, 14 
εἰς τὸ μέσον, Υ̓ 8, 16 ἦν δὲ --- Γαδάτας; 1116 ἄπο ἀποῖβ ἴη- 
Οἰπάθηβ, ποὺ ϑῃησηίαθαμη ΡῬΥΟΥΒῸΒ ΟΠ ΐθη8. θἝθυδθ ἐγ18ἃ 
ΘΧΘΙΏΡΙα, ΟἿ ΧΘΠΟρΡΒΟμΐΙ γϑααϊαθυη, ΑἾΧῚ ᾿ηΐγα πὶ 1Π61060 
Ἰοσογτη, ἴῃ αὐἰθὰβ ἃ ὈΙΠοΥ ΠΟ αἸβοθϑβουη. ΕἰσῸ οοῃίχα 
αἰἴα ἄπο θα 6 5018. ΘΧθρ]α 6χ ὑοῦο ΠΠΙΏΘΥΟ ἴ0886 ἃ Χοϑῃο- 
ῬΒοηΐθ δοϊααϊοαπᾶα, ἀποθπβ 1π πιθὰ θαϊξίοηθ οὐηϊδὶ ΠῚ 8, 1 
οὐκ ἀφυής οὐ ΥἹ, 1, 4 ὡς ἔοικε. 

Θαϊθαβ δου θα5 πίον Ο α (ὁ Ἰδοσπῖβ δοοϑαππὺ δἰΐϊδτη 
ααδθᾶδηη ΘΟΙΉΤ 65 ΘΟΥΠθγη οοἀϊοθτη δαϊθούϊομθβ γ] ᾿πύθυ- 
ῬοΪαὐομπθβ, απᾶγιτη μὰ8 ποΐδϑϑ βαϊβοιαῦ: ΠΊ1, 15 ροϑὺ 
ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν δἀδπηὺ 111: εἰ ἔτε χείρους ἡμῶν 
ἐστε. οαἱ τορασπαὺ ἰπϊψππ) οἰ πιβᾶάθιη ραγασγαρηὶ. ΙΥ̓ ὅ, 2ὅ 
ἰηΐου διαλέγου δὲ αὐτῷ οὐ ὁπόσα ἐλπὶς ᾿πβογτιηΐ πάντα τὰ 
δεόντα αὐτῷ αἀπδθ νἱάθπίαν δχ δπηἰθοθάθηξθ γὑϑυβθα ΘΥΤΟΥΘ 
ἴσο γϑρϑύϊω 6556. ΥἹ 8, 29 ροβὺ ἐπὶ τοῖς πύργοις Ἰηδοιτιηῦ 
ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς. ὙΠ 1, 17 ἀθηΐαθθ ργαθυθηΐ τοῖς “41- 
γυπτίοις ὡς ἐναντίοις ῬΥγο 60 αποᾶ οοἰουὶ γϑοΐθ μαθθμΐ τοῖς 
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ἐναντίοις. Ἦδοο οχπηΐϊα Πιημᾶογῆθβ ΠΟΥ] ΘΟΘΙΘΌ͵α ἴδαϊον 
οὗ 1086 γϑρααϊαυτῦ. 

Οὐοάβὶ ἰδ 6Χ ἢΟῸ ΙΒ ΠῸΠΊΘΙῸ ΘΟΙΠΙΗΙΠΪΠΤΗ Ὧι 
ΘΌΠΔΥΤΠ ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΟ ΘΟΠΟΙ ἀθημάπηῃ ουϊδ, Οἱ δἰ αβάθιῃ ΓἈη186 
6586 αἴαιθθ ΑΘ, 1΄άθῃηχ οοηβθααϊθα ἈΕΝς 6Χχ τηυ]υϊυϊη6 
Ἰϑούϊομτμη, ἴῃ αὐἰθὰβ πὶ ΠΥ] οοπβθηύιαηῦ οοπίτα Ὠ. ἘΣ 
ἐαθ.}18, αὐδϑ ΠΟ 51η6 τηο]θϑύϊα ΤΟΥ ΟἸΏΠΘ5 ΟΥΤΟΡΘβαΙΔΘ 
ἸΡγοβ σομΐθοὶ, ΠΙοθαὺ Βἷο ΒΌΠΙΤΩΔΒ. ὈῬΥΟΡΟΠΘΥΘ ἀπογτπὶ ὈΥ]- 
οὐη. Πὶ ἴρτο 1 ΟΑΟ οοπμδριτδηῦ οομπέγα Π οἰγοῖζο 280 
Ἰοοῖδ, ἴῃ γὼ 11 οἰγοιίου 218; αα]ρὰβ 51 δα] θυ 1]5. οοτη- 
ΤῊΠΘ 5. ΠΟΥ ᾿ΠΟΥΟΥΠῚ ΟΥΙΒΒΙΟΠΘΒ, ΠΌΙΠΘΙΟ 18, απδΡ ΒΌΡΤ8 
ΘΟΙΠΙΠΘΙΏΠΟΥΑΥ͂Ι, ΠΔΌΘΌΙΒ ἴῃ 10}15 1 οὐ 11 488 οχθιηρία οοη- 
βθηδιι5 ΟΑΟ. 

Ηδθο δαΐθιη οορταῦϊο, ΑἸΔΙΏΨΙΒ 51Ὁ τηϑρτϑ, ὭΟΠ οϑὺ 
ἰδηΐα αὖ Ο γῥγὸ ἔγαΐγθ ρϑυσηδηο ΠΥ ΟΥ χη Α Ο ΠΔΡΘΥ ροϑϑιῦύ; 
1Π10 βουιρίθη) Θὰ 6886, δηϊθηθδη [ἴθ ῬΥΪΟΥΘ [811]18, 
τη αὔϊομθβ απαθᾶδηι γ6] ὀουγαρίθ] 6 ἴδοῖδθ βιηῦ, φα86 ρα τυ] 
σοἀϊοσχη ΑΟ, ααθιὴ α 51510 πούδιητϊιβ, υἱὔῦο γουΐθπᾶδθ βαηΐ, 
Οογΐο θυ ΠΟΥ ὨΊΘΘΏΟ ὨΠΙΩΘΙῸ ΘΔΙΠ ΟἸΠἸΒΒΙΟΠ ΤΩ, ΟΌΙθ 5 
ΑΟ' 5011 Ἰαθογδηῦ, οὰπὶ 'ἰπ Ο βοὴ ἀορυθμθηαδηΐυσ. 

Ιῃ Ο (αὐ ἴῃ Ὁ, οὖ τηδχϊχηδηι ραγίθιῃ οὐϊδιη ἴῃ Πιπεϊπδ 
ΑἸάϊπδαιθ) οχίαπῦ, ἴθ ΑΟ 50118 βϑαπῦ οχηΐβϑδῶ ᾶθ6 απ86 
ἰηΐγῶ ὍΠΟῚΒ 1Π6]081]: 

1 6, 8 ταῦτά μοι τὰ αὐτὰ [δοκεῖ]; ᾿θίάθχη τοιούτους 
[αὐτοὺς ὄντας. 6, 9 τούτοις δὲ σὺ [ἔφη] ὦ παῖ; Ἰρϊά. 
Έγωγε, ἔφη [ὁ Κῦρος. Τί δέ, ἔφη. οἶσϑα)]. 6, 22 Οὐκ ἔστιν 
[ἔφη] ὦ παῖ; 1014. ὅτι [ἐγὼ] ἀληϑῆ λέγω. 8, ϑῦ Νὴ Δία 
[ἔφη]. 6, 48 ἀντιπαράγειν [ἢ ὅπως τὰ τῶν πολύς ἄν τις 
μάλιστα αἰσϑάνοιτο] (ἴῃ Ὁ ποὺ Ἰοθο τϑοΐθ, ἴῃ Ο οὺ Β 8110 
Ἰοθο ἔα]βο οομ]οοαίβ). 

111,10 ἕτοιμα ἦν καὶ τῶν Περσῶν [οἷ ὁμότιμοι παρῆσαν 
ἔχοντες τὸ ἀπὸ Περσῶν] στράτευμα. 2. ὅ συνεχρότησε τὼ 
χεῖρε καὶ τῷ γέλωτι [ηὐφραίνετο᾽ ἐγὼ μέντοι. ἔφη. προσ- 
ἐποιούμην βήττειν᾽ οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα] 
κατασχεῖν (( γΐγτιι ἴῃ τηοᾶπηῃ Βαργῶ ΡγῸ τῷ γέλωτι Βουϊρϑὶῦ 
τῷ λέγοντι, ἰηπΐτα τὸν γέλωτα καὶ τῷ γέλωτα κατασχεῖν, 6οΥ- 



ἢ 

“τ 

ᾷ 

"" 

᾿χροδαγϑτη 115. Τηϑπαὶ λέγοντι [8180 Ἰοὺ 5676 η5). 2, 18 
[ἢ σκοποῦντας-προστιϑέναι]. 8, ὃ ἰσχυρὸς ἰδεῖν [φρονήσει δὲ 
διαφέρων]. 8, 7 [συνήϑης καὶ]. 8, 12 [λέγω ἦ μὴν ἐμοὶ]. 
8..18 [τῶν δὲ κνήμας]; 1014. ἐπικυπτόντων [ἐπὶ τὰς βώλους]. 

ΟΡΒΔΑΕΒΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. ΙΧ 

8, 20 ἐγένοντο [ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν" οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτε πρόσω 
ἦσαν᾽ ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο]. 8, 22 τέλος [ἡ σκηνὴ] (πὰ Ο 
τὴν σκηνὴν 5ογϊρύθηη): ἰὈϊᾶ. ὁ τοῦ τελευταίου λόχου ἱτὸν 
λόχον]. 4, 4 τῷ [πρώτῳ] ταξιάρχῳ; Ἰοϊά. εἰς δώδεκα [τάτ- 
τειν] βάϑος:; Ἰἰοϊα. [τοὺς δὲ δωδεκάρχους]. 4, 11 [ἄτοπόν 
μοι δοκεῖ εἶναι]. 4. 18 ἐπὶ τὸν ᾿Δρμένιον [ἰέναι}) καλά. 4. 22 
ἔλεξεν ὧδε [ἄνδρες φίλοι]. 4, 29 παρὰ τοὺς [βαδίζοντας] 
τρέχοντας (α τοὺς παρατρέχοντας). 

Οοπβαϊίο ργδθϑίθυτηϊζίο Πρυαα ΠΠΠ οὐ ΠΥ ἀβᾷὰθ δᾶ 
ὅ, 14: πη 5οτηϊι8 ἰὼ δδὸ ρᾶαγίθ (Οὐ οὐηηϊα ΠΔΌΘΥΘ απ|8θ 
ΑΘ ουξαῃηί. 

ΙΥ͂, ὅ, 2δὅ πράξει [ἢ ἄπεισι καὶ διαλέγου δὲ]. ὅ, 81 
βούλει [χρῆσϑαι αὐτοῖς]. 

᾿Π Ἐκ γϑῆσσαα ΟΥὙγορδθαϊαθ ρᾶγύθ, π ἐβδθάϊπιτη ΤΠΟΥΘΆΠῚ, 
ΟΠ δἰθυαπὶ 81] δχθιηρὶα ὙΠ οὐ ὙΠΠ ΠΙΡγοσθμ, αὖ 1ὰ- 
ΘαἸθηΐου ἀρρᾶγθαὺ οὐϊδλ ἴῃ 8 οχύγθιηδϑ, ρασίθ γί μ θα 
οοαϊσατη ϑαπάθιη 6556 δι ἴῃ ἀΟΡΙ5 ὈΥΙΤΪΒ [1ὈΥΊ5. 

πῃ ΟἿ οχίδην, ἴθ ΑΟ βυαμὺ ομηἶββδ: 
ὙΠ 1, 1 [ἀλλὰ δῆλον] ἔφη [ὁ Κῦρος]. 1, 41 [οἱ δ᾽ 

 ἀπεχρίναντο]. 2, 9 [ταῦτα δὲ διαπραξάμενος --- Κροῖσον]. 
8,1 ἐφ᾽ [ἁμαξῶν --- τὰς] ἁμάξας. 8, 1 [ἀνδρὶ]. 8, 14 [ὡς 
βούλομαι]. ὅ, 10 [ἔνϑεν καὶ] ἔνϑεν. ὅ, 18 οὐ 19 εἰ πορεύσι- 
μὸν εἴη [τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ᾽ ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι 
πορεύσιμον εἴη]. ὅ, 29 τὰς πύλας [οἵ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάτην 
ὡς εἶδον τὰς πύλας]. ὅ, 39 ἔλεγεν [ἄνδρες φίλοι]; 1014. δεω- 
σώμεϑα [ἔπειτα δὲ καϑ᾽ ἡσυχίαν συγγενησόμεϑα]. 

ὙΠ] 1, 14 [μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων). 1, 106 εἶναι [καὶ 
διὰ τὸ εἰδέναι]. 2, 11 παραγγελλόμενον εἴη [εἰ ἑνὶ τοῦτο 
Π ψυρήῃρομααθμᾷ εἴη]. 8, 6 [ἔφη χιτῶνας μὲν]; 101, ἡγεμόσι 
ἰδὸς δὲ καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς ἡγεμόσι). 8, 1ὅ [ἐφείποντο --- 
τριακοσίους]. 8,11 [ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Δατάμας --- ἄλλοι]. 8,18 

[μετὰ δὲ τούτους Ὑκάνιοι]. 8, 84 πάλιν [εἰς τὴν πόλιν]. 8,41 

'πῶλ νων 

Ἐπ νον 



Χ ΡΗΒΑΒΕΒΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΔ. 

πολλοὶ δὲ [πιεῖν πολλοὶ]. 4, 19 [οἴει]. 4, 88 ἰδεῖν [ διηγεῖτο" 
τέλος δὲ] εἶπεν. 4. 86 ὅπως αὐτὸς [καταδαπανήσω οὔϑ᾽ 
ὅπως αὐτὸς]. ὅ, 12 καὶ οἵ [τοξόται καὶ οἵ]. 8, 20 [εἰ δέοι 
στρατεύεσϑαι]. 

Θαοϊηοᾶο ἀθ Ὦ15 ΟΥ̓ ΙΒΒΙΟΠΙΌτ5. διὺ ᾿παϊοδηθχη, δθϑύϊ- 
τηᾶγ6 Ἰοὺ οχ ἴρβᾶ ΠὈἰπάουῆϊ οαϊδίομθ. ϑϑουαΐαβ οϑὺ 1116 Αα 
οοΟὔϊοθ5 ἴῃ οὔ θη 15. Π15 ὙΘΥΌῚΒ ΠΟῸῚ ὨΪΒῚ ἴῃ 1, 6, 8 αὐτοὺς 
ὄντας, 16, 9 ἔφη; ἰΐθμι 1 6, 22 ἔφη οτηϊδὶῦ, ᾿Ὀϊάθιη ἐγὼ, 
αα88 ΟἸἶδ, ῬΘῚ 86 Ἰθυ άθηβῖα βαηῦ; ΟἸἸδιὺ ἀθπαθ σγαυίογα 
μ8θ0: Π 8, 18 ἐπὶ τὰς βώλους, 11 4, 11 ἄτοπόν μοι δοκεῖ 
εἶναι ΝΠ 8, 20 εἰ δέοι στρατεύεσϑαι. Ουδθ ἴῃ θα! 016 
ΟΧΟΒΙΘΗΒ1Ὶ ργϑϑίθγθα βθουσμαση 6 ομηϊδογαὺ ΥΠ ὅ, 39 
ἄνδρες φίλοι οὐ ἔπειτα ---- συγγενησόμεϑα, θἃ 'ρΡ886 ροδίθᾶ 
γοϑυιμσαι!ῦ 1ἢ ΓΠΙΊΡΒΙΘη8. Νοβ Βαθὸ ογηθήα γὙϑβϑυϊυαϊγηθβ, ροϑῦ- 
ααϑιὴ Ο οοὐϊοὶθ ὑθβυμπηομϊο ραὐοίϑονπτη οϑὺ, θᾶ 16 ἴῃ 
ῬΥΙΟΥΘ αὐϊάθηη ἔβη} }18, ΟἹ αθἤαϊθ586. αὖ 41185 ἤσηῸ τἃ- 
ὑ]οη 65 ὑβοθαη. ΟἸηη65 ἰσὶα ἢ86 δα] ΠΟ Π65 οοϊοὶβ Ο δᾶ- 
ΠατηθΥϑηδθ βαηῦ δογηηὶδ ἸΘΟΙΙΟΏΙ ΡΒ, ἴῃ αἀαἱθὰβ 1110 ὁαη Ὁ 
οομβρισαῦ οοπίτα ἀά. 

[81 νἱάθϑηιιβ ἀ6 οθϑίθυβ, ἴθ ααἰθὰβ Ο ἔδοιῦ οαπὶ Ὁ. 
ϑαμηὺ οὐϊδηὶ ΠΟΠΠᾺ]]8, 564 θὰ ρουρϑαθδ, ἴῃ ααἸ 5 ΟἸΙ 6 15 
μὲ ἄπο φϑοηβϑηθπηῦ, ἘΠ ΙΒΙΩΟ ΑἹ ΟΠ] 5510168 ( οὐ Τὴ) Θοα!]οῖθτι5 ΘοΥη- 
Πλαη65 ἱπγθηϊπηΐαν 1}1 2, 1ὅ ἀλλ᾽ οἵ μὲν δυνάμενοι τρέφειν 
τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέμπουσιν [οὗ δὲ μὴ δυνάμενοι οὐ 
πέμπουσι] οἱ δ᾽ ἂν παιδευϑῶσι 2}1 ὅ, 12 [χτᾶσϑαι τὰ 
αἴτια] 8})1 6, 9 ψεύσηται [ὦ παῖ] (ΤΠ 8; 59 [φιλοτιμίας] 
ΠΟῺ ΤΥ Πα π οϑῦ, θα ἴῃ ἰουῦϊο το Οἱ ϑἰαβάθιῃ ἔβην }}18 6 
δἰ δὸ ἢ). 

Θυογαπι ὑγϊαμ ΘΧΘΙΏΡΙΟΥΠΙ Ῥυησμ (1 2, 16) [α]6 
οϑύ, αὖ ἴ20116 ῬΟΒ515 ἴῃ αὐγϑιηαπιθ ραγύθιῃ αἰβραύΐαγθ: τηο]θϑίδ, 
58π6 οὖ βαρογγδοιδ γἱαἀθηΐαν αἀ80 πἴθγαπθ οοᾶθχ ογηϊ υϊί, 
564 πο]αὶ ἰδησουῦθ ργορίθγθα αποᾶ δὲ ἴῃ ΡῬχοχίτηϊβ οἱ δ᾽ 
ἂν παιδευϑῶσι γαϊηπδ γϑοῖθ γϑϑροπᾶογθὺ 1}}} μὲν ἰῃ οἱ μὲν 
δυνάμενοι τρέφειν. Οὐ δοοραϊδ, ααοᾶ ἔδοι]θ ροίθυδμὺ ἄπο 
ΠΙΡΥΔΥῚ Θοᾶθηι μοϊηοθοίθ]θαῦο ἀθοὶρὶ; αποᾶ 51 5616] ἔδούαμι 
Θϑῦ, αὶ τϊγθύαυ 5 ἴῃ ΑἸύΘγῸ Θχθρὶο (1 ὅ, 12) τϑοὐβϑὶῃθ 
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Πα γϑυθα οὐμλυϊ ἰπῆγα ἀθιμομβέγαθο, ἱπ ἐουθϊο (1 6, 9) 
ῬΘΙῚ 86 ἸΘΟΥΙΒβῖτηο ποὸη ἀπ ἱΐανὶ Θοπβθηβαὶ ΟἹ οὈβθαπί. 

[ὴ6 τ] υ]β ΘΧθιηρ] 5, ἴῃ ααἰρὰβ Οἱ οὐ Ὁ οοπέτα ΑΘ 
 φΟμβοηἐπηΐ, Πᾶ60 ΠᾶΡθ60 απ οχ ἰαθ.}15 πιθὶβ οαπὶ Ἰδοίουθ 
᾿ ΘΟΙΠΠπίοθιη. [ἢ Πἰργοὺ 1 ἔδγθ 10. ἴῃ το 11 ἔοσθ 125 
ΒαϊαΒ ΘΟΠΒΘΠϑι15 ΘΧΘΙΏΡ]8, ἱπγϑηΐ, αὰ86 οἰβοϊαπί 195: φαϊθαβ 
5] δια! ογ]5 11105 οἰγοϊίοσ 25 Ἰοθοβ δχ πὶ ἀποθαβ ΠΙΡΥΊΒ, 
ἴῃ ααρὰ5 ΟἿ βουγαγσαηῦ σουῦα ἃ Α ὁ ομηῖβϑα, Πα 015 οἷγ- 

Ο οἷδον 220 Ἰοδο5 Θοηβθηβιβ ΟΠ, 405 Ορροπᾶβ 488 ΘΧθμΙρ] 85 
ΘΟΠΒΘΗΒὰ5Β ΟΑ Ο ἃ ΠΟΡΪΒ 6χ εἰβάθιη 11 υὶβ 1 δὲ 1Π ϑαρτα 
ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥ 5. Αὁ 51 υϑυτη ϑϑὲ, αποᾶ Θχ Ομ ββιομΐθτιβ 
ΘΟΠΙΘΟΪΤητ5, Ὁ 6556 ἴῃ ΠΡ Υ]5 1, 1]| ΤΥ͂, ὅ, 18 --- 111 ῬΥΙΟΙῚΒ 
ἔδυη δ 6 ὑθβύθιη, α118}18 ΟἹ πὶ ἢ. 6. δπΐθ α ἔπουϊδ, (αὐ ἀὉ]- 
σαπαὰθ 1116 οατη Ὁ οοπίτα ΑΓ οοπβρίτθί, βἐδέαθπάμπμι 5:0, 
Βιᾶ5 ἔα 1556 Ἰθούϊ 965 ΟΥ πἰαπὶ ΔΙῸ υ  ὶ, ΘΠ Ζ ΠΟΙΆΪΠΔΙ1115), 
Ἰάθιη ϑὐϊδιη πὸ ααϊάθπι 6Χχ οηηϑ νη μᾶυτιπι ᾿θοϊϊοπαπι Βοηΐ- 
ἰαΐθ, αποπίδτη β8ὺ τητ]ΐα βαπύ, απᾶθ αἰγᾶααθ ταξίομθ ἀϊοὶ 

Ῥοβδιπὺ, δὖ οχ δορέξαίο ηιαϊογὶβ βδαϊέθηι ραγίϊδ Θαγατη, 5ὶ ῬΘΥ 
86 βρθαίθίαγ, οοστιοβοδίαν ΠΘ66558 δϑὺ. [81 ἱπέου 170 ΘΧΘΙΏΌ]8, 
ΘΒ Κ,ΘΠΘΥΒ, αἀ80 ἴπ 1. ΠΠΌΥῸ ὙΘΡΘΥΪαπἐαΥ, ΠΟῸῚ τηΐϊηα8. 29 
ἰαπίδπη γουιξζα 5 Βρθοῖθη 88 858 ἔδγυπιπέ, αὐ [μιδουϊοὰβ 
 Ῥιπάογῇ ἴρβθ, Α Θ᾽ δοάϊδαμη ἀββθοὶα, ψαὶ Οἱ πρῃ ποββϑί, 885 
ἰΘοὕομ68 ᾿ρβὰβ ἴδτὶ δῦ οχ Ὁ δαὺ 6χ γαϊσαία οοπέγα Α ΘΟ (Ε) 
γϑοθρουϊῦ. ϑϑαπὺ δαΐθηη ἢδ60: "νοι 

Ψ 

ΟΡ Α6(Β) 

1) 12, 12 διατελέσωσιν τελέσωσιν 
2) 18, 8 ἔκπωμα ἔχπομα 

1θ1α. εὐληπτότατα εὐληπτότατον 
Ε) 18, 9 ἐγχέας ἐχχέας 

13,10 ἐποιεῖτε ποιεῖτε 
) 1θ14. τὴν ἑαυτοῦ δώμην τὴν σεαυτοῦ ῥώμην 
) 18, 14 ἔπειτα δὲ ἐν τῷ ἔπειτα μὲν τῷ δείπνῳ 
Ἷ δείπνῳ 
16,11 ἣν δέῃ ; ἣν δέοι, 
1 δ, 12 πολεμικώτατον πολιτικώτατον 



ΧΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ. 

ΟΡ 

10) 1 ὅ, 14 με τῶν ϑεῶν 
11) 1 0, 2 γιγνώσκεις δὲ καὶ 

αὐτός 
12) 10, 10 τόδε δὲ 
135) ἰθ1ἃ. οχίγυ. ὅτανπερ 
14) 10, 12 μέμνησαι 
16) 1014. ἐπ’ ἀργύριον 
16) 1014. ὅτε οὐδ᾽ 
17) 160, 18 ἀπέφησα 
18) 10,21 ὡς ἰσχυρῶς τούτων 
19) 10, 28 ἐπειρᾶσϑε ἀγω- 

νίξεσϑαι Ὁ 

ἐπειρῶσϑε ἀγωνίξεσϑαι 
20) 16, 29 μηδὲ τούτων 
91) 16, 84 ἀλλήλους 
22) 106, 86 ὦ πάτερ 
93}.1 6,.39᾽. μηδὲν. ἄλλον ἃ 

μετενέγκης ἐπ᾿ ἀνϑοώ- 
πους τὰς μηχανὰς 

24) 10, 40 αἱἵρεῖν 
28) 1014. σκοποὺς καϑίστης 
206) 1014. ἤμελλον 
21) ἰθ14. σὺ ὄπισϑεν 
28) 1014. κραυγῇ 
29) 1014. ἀφρόνως 

ΑΘ(Β) 
μετὰ τῶν ϑεῶν 
γιγνώσκεις δὲ αὐτός 

τὸ δὲ 
ὅϑενπερ Α, ὅσαπερ α 
μεμνῆσϑαι 
ἐπ’ ἄργυρον 
οὐδ᾽ 
ἀπέφην 
ὡς ἰσχυρῶς τούτου 
ἐπαίρεσϑαι ἀγωνίζεσϑε 

μηδέποτε τούτων 
ἀλλήλοις 
πάτερ 
μηδὲν ἄλλο μετενέγκης ἐπ 
ἄνϑρ. ἢ τὰς μηχανὰς 

αἴρειν ὼ 

σκοποὺς καϑίστη σοὶ 
“κι ’ ᾿ 

ἢ μέλλων 
οὖν ὄπισϑεν 

κραυγῇ δ᾽ 
ἀφϑόνως. 

Τηβουγιὺ ἰρΊθαΥ Ο ΘΟΠΠΥΤΊΔ 15. 615 ᾿θούϊοπιθα5, α85 
ΠΙπαοΥῆτιβ 0886 ΠΘΟΘΒΒΔΙΊΟ οοϑοίαβ οχ γψαϊραύδ ἀθβθυθβ σα ]θ 

ἘΣ Όγ15. ἃ α βϑυαϊηρβοσαῦ. Θυοαᾶ 51 γϑυύσχῃ ϑϑῦ, πϑῖηο ἱπῆύϊα Ὀἰζαν 
ΟἿ ρῖνι5 ατιοίογιἑα 5 ἦρι Πὴ8 [ἰῦγὶδ παϑογο χαρὶ Ασα. Οὕδγθ 
θη ΘΟΠΒΘΗΒΙΙ ΠΟ βοΟΙαη ϑΘΟαΐ8 5ῈΠ| ΘΡῸ [π 6185. ἴῃ 
αῖθυ5 ᾿ᾶπὶ ΠΙπΠαοΥ τι ΘΧ ) 5010 ργυδοὶνθυαῦ, 5θα ἈθΙου μα 6 
Ροΐθυδηι: οὖ 1 618 απ τηθ] ουἃ 6586 Δρρδγθυϑὺ οὖ ἴῃ οἱβ, 
486, 51 ῬΘΙ 856 βρθοίαγθηΐαν, αἰγαὰθ γαύομθ ΒΟΥ] ροββϑηΐ. 



ΡΗΕΑΒΕΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΠΙ 

Μοϊοσα βαμῦὺ 5'ηθὸ ἀαὈ]0 ααδθ ΟΡ Ρταθθὺ οἷβ ααδὸ ὦ 
ἰοβίδηϊαν Θχ. ΡΎ. ἴῃ Β18 

ΟΡ Αα 

18, 4 τὰ οἴκαδε ποϑοίη οἴκαδε ποϑοίη 
16, 19 τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων περὶ τῶν ἐλπίδων 
160, 38 χρώμεϑα ἔτι χρώμεϑα 
10,40 ἄν, ἵνα ἐν τῷ Ὁ ἄν, καὶ τῷ 

ἵνα ἐν τῷ Ὁ 

᾿ ΑἸ1ὰ 58η6 αὰ80 6χ ( Ὑϑοθρὶ δἰπὺ θἷὰβ βρη 15, αὐ 
ΘΧ ἱπύθυϊου 5 απᾶ5 αϊοαηὺ οϑα815 αἶγα Ἰθούϊο ρυδθθυθηαδ 
δἱὺ νἱχ ρϑυϑριοἰδίτισ. Ῥούθσχϑιη Θ8 611 ΓΘ ῬΘΥΤΉ] {15 ΘΧΘΙΏΡ]15 
ΘΧ ΟἸΠΠΙ 5 4105 ΟἾΧῚ [10118 Πϑιυιϑῦ]5. ΟΠ ΟἾτι5 ΘΧΡΟΠΘΙΘ, 8568 
ΘΠ Ταΐϊο ΒΘΙΊΡΘΙ Θϑ 61) τηϑηθαῦ π60 ᾿Ιοοαῦ Τη1}1 μδποὸ 66]- 
ἐϊοπϑιη ρραγαῦα οὐἹύϊοο δοτηπηο 8 ὙΘΥ 15 ΒΟΥ ΟΥῚΒ 5 ὈΙΘοἴο Π6Ὸ 
ῬΙθηο 60 ΘΟΙΏΡΘΠΙΑΥΟ ΟΥ̓ΒΔΥΘ, Βα }Πο]αῦ ΠΙῸ ῬΥΙΤΠη 6Χ 
ὙΠ ὔγτο ρούϊουι τι ΘΧΘΙΊΡ]18 ὈΥΪΤΩΙ ΟΔΡΙ15 θ᾽ θοῦβ ἀθιηοη- 
βίγαγθ οὐϊδπιη ἴπ 8 ρᾶγίθ (ὐ θἰαβάθιη ἔῃ} 186 6556 δίααθ 
ΑΟ, ἀοὶπαθ ααδηΐαμη ἴῃ ϑοᾶθιη 7Ὸ σοηβθηϑαβ ΟἿ δὰ 
θιηθηἀδπάδηη ογαίϊοπθιη γαϊθαὺ 5), 1] ϑύγαγθ. 

᾿ ΟΑα " 

." ὙΠ 1. 1 καὶ οὗ ἄλλοι δὲ ὲῤ οἵ δὲ ἄλλοι 
ΠΕΡῚ, 2 πάντες πάντες ἦσαν 

τ ἰοίᾶ. κράνει κραΐνῳ οἷς 
(σρανεΐνῳ Ιαπΐ. ΑἸᾺ. γϑοίθ) 

, 8 ̓ Φρίσμον Ο, 'ρίσμαν Ααᾶ ᾿Δρασάμαν 
ΝΣ Ἕλληνες ἀλλήλοις 
1, 1 ἐπὶ πρόσω ἔτι πρόσω 
1014. στραφεῖεν στραφέντες 

1.9 ἐπείγεσϑε ἐφέπεσϑε 
᾿ 1,9 εὑρήσετε δὲ ἡνίκα αὐτὸς δρμήσεται δὲ τηνικαῦτα 
, 1, 14 συμμεμαχεσμένων συμμαχεσαμένων 

ἢ ἔπ ἀρΡοβθὰὶ 18 Ἰθοϊοϊθυβ ΟΑΟ, αὐᾶθ οἰϊδτῃ ἃ ὈΊη- 
τῆο ἐδρυάϊαΐαο Βαηῦ, ,,1.“ 615, αδ8 116 ΔΡΡτοΡαγ. 



ΧΙΝ 

ΟΑα 

γ. 1, 15 συνηξίωσε 

[1,19 κατακαίνοντες 

1, 22 Περσῶν 
. 1. 28 παρήει 

1018. αὐτοῦ ἐν χώρᾳ 
1, 21 ἐν ἴσῳ 
ἃ 86 κατακαίνουσιν 

. 1, 89 εἴπῃ καὶ ἄλλο τι μένοι 

τῶν πολεμίων καὶ μάχοιτο 

τ 1, 40 κρατουμένων" μένον 

“ π ΓΡΗ Μ τΡ 

ἢ. 1, 46 πόλις 
. 1, 48 ἐφόβουν μόνον μ 

Τοϊπμᾶθ οχ ϑοᾶριῃ 1070 

ΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ ΟΒΙΤΊΙΟΑ. 

ἠξίωσεν 
καταχκανόντες 

(κατακτανόντες Ταπῦ. ΑἸ.) 
πεζῶν 

παρείη 
ἐν τῇ χώρᾳ 
2 ᾿᾿ 

ἐν ἔργῳ 
κατακλίνουσιν 
εἴ πῃ καὶ ἄλλοι μένοιεν 

τῶν πολεμίων καὶ μάχοιντο 

κρατουμένων, τῶν μὲν πολε- 

“μίων φευγόντων, τῶν δ᾽ αὐτοῦ 

κρατούντων, κρατουμένων μέ- 

νον (αυδπι ἔορᾶδπι ᾿Ἰπίθυρο]δ- 

τἰοπθῖ οὐΐϊδιι Τππὸ. οὐ ΑἸάὰ. 

μα θθῃ) 
ὕὅπλισις 
ἐφόβουν μὲν τῷ ὄντι 

ὙΠ ρούϊοτα δ]ῖαυα ΘΧΘΙΉΡΪ8 

μοπιξαξῖ5 οοπβθηβαβ ΟἿ), οὐ ααϊᾷθμηι [8165 Ἰθούϊοθ8. 8 θυ δι, 

6 αυᾶταπι Ὀοπὶδαίθ πθ Ὀὶπαουῆυϑ αυϊάθχῃ ἀαθιίαντῦ, σα 

685 οχ Ὁ οοπίγα ΑΟ τϑοϊροσθί. 

ΟΡ 

ΥἝἜΙ 1, ὅ ὥσπερ γάμμα 
1,17 ἣν ἐγγὺς 
1.18 ὑμᾶς ἀγωνίξεσϑαι 

1,20 μετὰ δὲ τοῦτο 
1,31 ἀνέτρεπον 
1,84 ἐν ἄκραις ταῖς χερ- 

σὶ Ὁ 
ἐν ἴσαις ἄκραις ταῖς 

χερσὶ Ο ἀυρ]1οὶ 1θ0- 
[ἸΟΠΘ 

Αα 

ὥσπερ γράμμα 
ἔνεγγυς 

ἡμᾶς ἀγ. 
μετὰ δὲ τούτω 
ἀνετρέποντο 
ἐν ἴσαις ταῖς χερσὶ 

υ. βυ νννννς τὩῷ ΑΝ 

ϑϑτὐϑἔου δια μνδι 



ΡΕΒΑΒΕΆΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ, ΧΥ 

Ο. 

ὙΠ 1.806 σχοίη 
2, 9 δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ 

προσαγορεύειν 

ὅ,12 ὅτε πλεῖστα “' 
ὅ,44 ὑφέξει ἑαυτὸν 
1014. μικρὸν 
ὅ,θδτῆς τοῦ 
ὅ, 10 κατασταϑεῖσα 

Αα 

ἔχοι ἢ 
δίδωσί μοι καὶ 
προσαγορεύειν 
ἐγένετο 
ἱκανῶς 
2 3 ΄ς ὦ 

ἀμφ᾽ ἡμᾶς 
2 ποὺ Θ ,ὔ 

ἐν ἑνὶ ἱματίῳ 
"Ἢ ΄ 

καιρῷ 
’ στρατείας 

ἔτι πλεῖστα 
ον , ε] - 

ὑφέξει αὐτοῖς 
,ὔὕ μείζω 

ἀπίστου 
κατασχεϑεῖσα. 

Οαΐϊθαβ ἰπ Ἰοοὶβ οομέγα Ὀϊπᾶογβττη ἤσπὸ ΘΟΠΒΘΏΒΌΙΩ 
ΟἿ βϑουΐιβ ξἰπι, ἱπυθηϊθ5 ἴπ ᾿πᾶ]06. ἀαθιὴ ἰηΐγα 4646]. 

Θαδθ παόαβαιθ ἀραὶ, θα βαἰ8 βαπίο δα βἰδθ!]!θπάσπι 
ἘΠπ4 οοἀϊοαχῃ βίθιητηδ, απο ΡὨ1]Ο]ΟΡῚΒ Οδυ]βυαμα 6 ΘΟΠρΡΎΘ- 
σαϊὶβ (6 ἰἰδγὶβ 1 {1 1Υ ὅ, 15--- ΥἹ11 Ῥυοροβαὶ: 

Ιῃ πὲ ρατίθ οοάϊοσα ΟἿ Θομβθηβαθ Ὀ] αΥταὶ δθϑἐ1- 
τηδηᾶπ5 δϑί, 

Θυδ γαίϊομθ δοοορία 5αὺ πιὰ] ἐαβ γαγ185 ᾿θοίϊοθ5 ἨΔ ΌΘΥΘ, 
ὍΠπ46 ΘΧΡΙΪΟΔΥ] ροββιηὗ, ἀθυηοηβίγα θο ΠΟΠΠ1}118 ΘΧΘΙΏΡ]15, 6Χ 
ααἰθὰβ οὐΐαπι ὡοστοβόθυθ Ἰϊοθαῦ, απὸ τηοᾶο ρϑυ]δίϊπι 6ο1- 
γαρίθίαθ πουΐβ ᾿πουϑιηθηἑ 5 διοίδθ β᾽ηῦ. 
14,4 2: ἤδη ἀναπηδῶν (58ϊ. Ὁ τϑοίο) 

α: ἤδι ἀναπηδῶν (6) 
α: ἢ διαναπηδῶν (Δ 6 ΒΕ) 



ΕΥ ΡΗΑΒΕΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

1 δ, 19 αὶ (ν ΟἹ Τυπὶ. ΑἸὰ2Σ 
τοὺς δ᾽ ἐπαίνου ἐραστὰς ἀνάγχη διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον. 
πάντα δὲ κίνδυνον ἡδέως ὑποδύεσϑαι; ἰᾶται ἴῃ αἰΐϊαπο οοᾶϊοθ 
4] ἰπῦθυ ἃ οὖ α {1886 νἱαϑῦμι. ῬΥΟΟΙΙΥΙ ΘΥΤΌΥΘ ὑποδύεσϑε 
βουιρύσχῃ ουδῦ; ΠΡΥΔΥΤα5 ἸσΊ 7 ΘΟΟΊΟΙΒ ἃ αὖ 1 ΠΗ] ἰσαμῃ μα οΥοῦ 
δα Πα ἀνάγκη Ρουθ ποηΐθια ἀθ 880 ἀδαϊῦ: τοὺς δ᾽ ἐπαίνων 
ἐραστὰς ἀνάγκη (χτᾶσϑαι τὰ αἴτια). διὰ τοῦτο --- ὑποδύεσϑε. 
16, 12 4: ὡς δεῆσον (516 Ὁ γροοίο) 

α: ὡς δὲ ἦσον 
ἰπᾶθ Ο: ὡς δὲ ἧσσον, α οὐ ἂ: ὡς δεῖσον, Ο᾽ οοτν. ὡς δὴ 
ἴσον. α οΘιηθηᾶδηαιὶ οαπθα ὡς δεήαρι. 
ΥΙ1, 28---27. Οὐοᾶοχ ᾧ( 8θὸ μαρυϊῦ τηθπᾶδϑ: 
28 κἀκεῖ ἀπελϑεῖν (ΟΑ 6) ργοὸ εἰκῇ ἀπελϑεῖν (Ταῦ. ΑἸά.) 
2ὅ ἀπίῃς (ΟΑ 6) ργὸ ἀπήεις (Ταπύ. ΑἸ4.) 
1018. εἰσότε (ΟΑ 6) ργοὸ ἔστε (Ταπὲ. ΑἸΑ.) 
260 ὁμοίως (ΟΑ Α) ργο ὅμως (Τὰπὲ. ΑἸ4.). 
α 860 οἸΏηΠ18 56]0 ρτοραρσαγιῦ οὗ ΠΟΥ5 Ῥϑοῦα5 δυιχὶῦ Π1566 
24 ὅπου δ᾽ ἐὰν μένῃ (Α 6) το ὅπου δ᾽ ἂν μένῃ (Ὁ Ταμῦ. ΑἸ4.) 
25 ἐκ ποδῶν βοηϑὸς( α)ρτο ἐκ Περσῶν βοηϑὸς (Ὁ Ταπῦ. ΑἸ4.) 
26 ποιήσωσιν (Α 6) γῬγο ποιήσουσιν (Ὁ Ταπὲ. ΑἸά.) 
1014. ἀνθεξόμεϑα (Α 6) ργο ἀνεξόμεϑα (Ὁ. Ιαπὲ. ΑἸΔ4... 
Υ 5, 28 ςξ: τῶν γε ζώντων (Ὁ Ιαπὺ. ΑἸΑ. γϑοὐθ) 

α: τῶν τε ξώντων (0) 
α: τῶν πεζῶν τῶν (Δ6). 

ΥΙΠ1, 18 2: διώκειν παίειν καταχκαίνειν (Ὁ τϑοῦθ, πἰϑὶ αποᾷ 
κατακαίειν Ἠαρ6.) 

ὡ: διώκειν καὶ κατακαίνειν (Ὁ) 
α: διώκειν κατακαίνειν (Α ΘΟ). 

ΥΠ ὅ, 2ὅ 2: οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστόν., εἰ καὶ ἄκλειστοι αἵ 
πύλαι αἵ τοῦ βασιλείου εἶεν (58. Ὦ τρϑοίθ). 

ἴδ Ου]ὴ ἴῃ ὁοαϊ66. δ]απο ααἱ ᾿πῦθυ αὶ οὖ ἃ' οὐαῦ ϑυυουθ εἰ 
καὶ ἴῃ εἴη καὶ αρθυγαβϑϑῦ, θχογίδθ ϑαπῦ μ86 δ] Ομ 68 
ΠΟΥ ΔΥΙΟΥΤΩ 

α: οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστὸν εἴη" καὶ ἄκλειστοι (γὰρ) 
αἷ πύλαι αἵ τοῦ βασιλείου (Ἰπβοεῦο γὰρ οὐ Ομ550 
εἶεν ἴῃ ἢμη6) 



ΡΕΔΕΒΆΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΥῚΙ 

ἱπᾶ6 Ο: οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἂν εἴη" καὶ ἄκλειστοι γὰρ αἴ πύλαι 
αἱ τοῦ βασιλείου. 

α δυΐθῃη (Α6) οὐδὲν ἂν εἴη , εἶναι ἄκλειστοι 
γὰρ αἵ πύλαι αἵ τοῦ βασιλείου. 

ΜΠ 2. 10 δ: τί ἀπαγγείλαντες (Ὁ τϑοίθ) 
4: τί ἂν ἀγγείλαντες (51. Ο Ταπΐ. ΑἸΔ4.) 
α: τί ἀγγείλαντες (Ἀ 6). 

Π. 

ΠΣ γ δον 

Ιάτὰ δαΐθμι ἐθιηριβ οϑὺ σϑᾶϊγθ δὰ ΠΡγῸ5 ΟΥγορϑθᾶϊδθ 
1105 ατο5 ἴογϑ ἰπἰδοίοβ δᾶάμαο το] αίτηυβ, ΠῚ αἴοο οὐ ΤΥ. 
Ηὸοβ ΒαΡΥδ ΘΟΙΏΙΩΘΙΏΟΥΑΥΙ ἴῃ Θἃ Υγ6 ΟΠ ΘΥΥΘ 8. γθ]]14 15, απο 
ἴῃ οἷβ μὰ}1846 Ο οὐ Α α οοὐϊοῖθτιβ ΘΟ 65 ΟΥἸΒΒΙΟΠ65 ἀ6- 
Ῥυθμοπαογθαίαν: απδπαῦδιη οὐ Ο οὐ ΑΟ (α) ἴῃ μ15 αυοαὰθ 
1ιυυῖ5 βαὺ του ΐαβ θ᾽8 ΟΌΠΘΥΙΒ 8065 σοπίγαχουθηῦ. Αὖ πος 
αϑὰ δορὶ 1556 ἰουβιίδη ααϊβρίϑιη αἸχθυτῦ; απδγ6 8] {1π8 1Π ΚΘ ΠῚ 

Ῥοποίγαπαπθπτη οϑὺύ. θα δ:αυδηΐαμι ᾿τρϑαϊδαν πϑθο ᾿ηγϑϑβίϊ- 
ἰἰο 80 αυοᾶ ἴῃ Βᾶποὸ ρᾶγίθῃι ΟΥὐσοόρϑθαϊδθ ᾿ποϊα1ῦ τηᾶρη 8, 

Ἰδοῦμα οοαϊοῖὶβ Ὁ, αα] Ἀῦπο, ἀοἤοιῦ ᾿πᾶθ ἃ ΙΡ̓ 2, 20 
μίων ἀϑαὰθ δᾶ ΚΥ 2, 27 ἔφη ὁ Γωβρύας. Ἐχ ἰοία Πᾶς 

ὑγτοραθᾶϊδθ ραγίθ 181} Ἰϑούϊ ομσση Τὴ ΘΟαἸο18. ΠΟῸΪ5 πούατηῃ 
οϑὲ ρυδοίθυ ρᾶυοα ααδϑᾶδη ὑθϑεϊτηοηΐδ, δ θγαυῖ (4 Π1η- 
ἀοτῆο Ὁ ὅδ. ποιηϊπαία) ααἱ ἱπίθργο οοᾶϊοθ ο]ΐτη 818 
ογαῦ. Οὐδ ΥγΘθ ΘΟΡΊΤΩῸΣ Π8πὸ 46 τηθ61158 1015 ἀἰβραύαομθυα 
ἴῃ ΘΟΙΩΡΙ 65 ρᾶγίθβ αἰνι θυ. 

1) ἀε ΠΙ 1, 1 ---ἸΥ̓ 2, 20. 
| Ιηᾶθχ ἡαθιη οομΐθοὶ θουτπὶ ἸΟΘΟΟΥΆΤΩ, ἰπ ααἱρθὰβ ΟΛΑ 
ἶπ 860 ρᾶγγδ (γγορδθᾶϊδθ ρᾶγίθ οοπϑθηί απ, οοπξπθί οἱγ- 
οἰἴον 120 ϑχϑιρὶα, ἱπᾶθχ θουύθμ, ἴῃ 4] 5 ΟΡ οομϑοηαῃΐ 
φοπέγα ΑΘ, ποὴ πιϊπὰβ 0640. Ἐχ απο 5ἰαίίη ἀρρατοί, ἰπ 
15. ᾿θγ18 Ο τοὰϊίο ργορὶαβ 80685896 ἃ Ὁ, αὐδπηὶ ἴῃ γὙ6]1 6 }8 

Α6. Αἴἰαᾳὰθ ΐο αποαῦθ βίθιηπηᾶ ΔΡΡΟΏΒΠΗΙ: 
ΣΧΘΠΟΡΈ. στον. στοο. Α. Ηυχσ. Ὀ 



ΧΥΠ͵ΙῚ ΡΒΑΞΒΆΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

α | 
“--π---ς --““--- 

4 σ σ ὃ | 

Νδἕ 1 88ὸ αυϊᾶθῃι ρᾶγίβθ οοηβϑῆβαβ ΟἿ αὐ] αΐθ σαδ, 
οαγοὺ, αὐϑηαυδϑηὶ 0 δϑὺ οἰ υϑάθιῃ δαοίουι α 5 δίαπαθ ἴῃ 
ἸΥ15 1 ΠΊΤΝ ὅ, 18 --. κ΄“02Ζ1Π,4, οατὰ ἴῃ 1115 ὑθϑυϊ τ οη τα 510, 
ἸθούοἹ5. 2, ϑυομθῦυ 1 ΟΥ̓ γη, Ὠ1Ὸ ΥΘΥῸ ΠΟῸΝ ΠΪΒῚ ΘΟ ΟΠ ΘΙῚ 
οἰ 5. ΘΟΘΙΟΙ15. ὑθϑύθυαυ, ααθιὴ αὖ ὈΥΠΟΙΡ ΘΙ 8] 06 Υ15 [Θγη11186 
ΔΡΡΘΙ]αΥΘ Ἰοὺ. Π1Π048 δαΐθηη μαϊὰ85 ΟἿ ΘΟΠΒΘΗΒαΒ ἴῃ 60 
Ῥοῃμοπᾶδ οϑὺ, αποᾶ Παθ5 τηυ]έδυτπι βουιρύθγδυθχη Ὁ ΘΟΔ1015, 
αὰ8δ5 Ὠυθαβα6, ΟΠ ΘΧ 5010 ἢ) ποΐϑθ θϑϑϑηῦ, 1ῃ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΘ 
ΒΑΌΌΘΥΘΥΊτ5, τηϊγατη ααϑηύαγῃ δαρσοίαγ, Ἐϑάθιη ἀρ παθ ν]οθ, 
αὰ ἴῃ Τ6]16 158 ΠΠΡΥῚ5 ΟἿ ΘΟμΒΘΗΒ5, ΓαπρΊ αΥ ἴῃ π86 ρᾶγὺθ 
ΟΧχ δἰβϑάθιη οϑ815 ὁοηβθηθὰβ ΟΑ(, αὐαἱρρθ αὰοὸ ρῥϑαοὶβ 6χ- 
ὀθρύϊθ, ἈΌῚ δαὺ 1π ΘΠ θυη ΘΥΤΌΥΘτη ἴ80116 ᾿ποϊάθυθ ροὐύθγϑηῦ 
ΘΟΙΊΡ]ΥΘ5. ΒΟΥΡ86 αὖ γϑυῖα θοῦ ὈΥΪΠτι5 Ταχὺ, ΡΥ8θ- 
δὐθῦαν ᾿Ρ5105 ΖΦ ΔΥΌ ΥΡῚ ΟΥ̓] ΌΤη βουιρίασα. ἴϑηὴ ΘΟΠΠἕθου 
ΕΧχ 15 οἰγοϊίου 120 Θχθυηρ} 15 μπαϊα5 ΘΟ ϑθηϑιβ ΟΑ Οὐ τη6 ΠΟ 
ἰϑια ταὰ]ύα ποῦ, ΠϑΌΥγ6 ρούα 5886 ααϑηη 1110 ΘΧρϑούδυθυϑιῃ: 
ῬΥδθθθαῦ αὐϊάθηη πᾶθ0 Θχθιρ]α [θυ οὔ βου ρύαγαΒ ἴη- 
ἀαδι αῦαθ Ὀοηῃτύαί5, 564 οἷτιβ ὑδηΐϑθ, αὖ ρ]θγϑαθιθ ΡϑΥ5 1811 
Ῥυϊάθυη ὁχ Α Ο ᾿ρ5β18, 6σ Ταμύϊηϑ οὐ ΑἸάϊπα οὐϊδηι πα ὈΙΠΔΟΓΗΙ 
οαϊθοπθίη γϑοθρίῳ 5. Αἴογδη ρϑθα θχϑιηρὶα ἰδ] αγὴ 
Ἰθούϊ ματα, ἄθ ααἱθὰβ ἴῃ αἰγϑιηαὰθ ργύθηῃ αἰδρυαῦθυϊ ροβϑθῦ, 
ΠΪΘῚ σοηβθηϑθαβ ΟΑ α Ἰἰΐθιη ἀθοθυμπθυθῦ: 

,..-»τ 

ΟΑΘ 1) 

1ΠΊ1, 2 παραγιγνομένους παραγενομένους 
(παραγινομέν. 

1Π 1, 6 ἐπὶ δίκην καταβαί- ἐπὶ δίκῃ καταβαίνειν 
νειν 

1Π 1, 14 εἰπέμοι. ἔφη. ὦ Κῦρε εἰπέ μοι, ὦ Κῦρε, ἔφη 
ΠῚ 8,15 ἐν τῇ σῇ χώρα ἐν τῇ σῇ πόλει. 



: 

ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. 

ΟσΑα 

ΠῚ 8, 86 ταῦτα διελέγοντο 
1, 7 ἀπήλαυνεν 

ΑἸΙΘΟΘΒΒΟΥΊΙΩ: 

ΠΟΑΟ 

ΠΙῚ,29 εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη 

ΧΙΧ 

ῃ 

τοιαῦτα διελέγοντο 
ἀπήλασεν 

Επδὲ οὐΐϊβηη αὶ ἃ ὈΙπΠαοΥῆο ρῬσορίθυ Βπης ΘΟΠΒΘΗΒΌΙΩ 

" 

εἰ μὴ βασιλεύσει (ᾳαοᾶ Ὀϊη- 
ἀογτῆθβ ἴῃ ΤΠ ἸΡΒΙΘΗΒῚ 66]1- 
Φἴοπ6 σϑοθρὶς). 

Ἐπ σοηβθαβα Ὁ, ααὶ ΡΙυγα πονὰ χη] ρΥϑΘ αϊύ, ΘΌτη 
Γ΄ 8}18 γϑοθρὶ ἔπτη 860 αα8θ ΤΠ] Ρ6Ὶ 886 βρθοίαία τη 015 

Ρἰδεθσγοπὲ ᾿ϑοϊϊοπι θυ ΠΙηἀοΥῆδη5 ὁοσ  Οα μδυβιβ 

ΟΡ 

ΤΙ 1, 20 πράγματα παρασχεῖν 
(εἴ. ἐξυβρίσαι, πτῆ- 
ξαι) 

ΤΠ 1, 80 καινῆς γενομένης 

ἀρχῆς 
.1Π|1, 89 τὸν ἐμὸν υἱὸν 

ΤΠ 1, 42 ἐξέσται αὐτῇ 
2. 14 δεξιωσάμενοι τὸν 

Κῦρον 
2, 11 τἄλλα (τἄκρα οοη- 

1661) 
8, 1 τὸ στράτευμα 

ΓΒΗΙῚ 8, 8 καὶ κοσμήσεσϑε 
19 πολὺ γὰρ “μᾶλλον 
40 ἐπεὶ δὲ οὗτοι 
δὅ ἄσμα καλῶς ἀσϑὲν 

. 8 διέφϑαρτο τὰς γνώ- 
ἢ μας 

ἜΞΕΕΕ 

Αα 

πράγματα παρέχειν 

καινῆς ἀρχομένης ἀρχῆς 

τοῦτο (τοῦτον ουτη ΒΟ, πο ἄθυο 
Π]1πᾷ.) 

αὐτῇ οτη. (Πιπᾷ. ἴπ 1108.) 
τὸν Κι. οτη. 

τάδε 

τὸ ἕτερον στράτευμα 
καὶ κεκοσμημένοι 
πολὺ ἂν μᾶλλον (Π]πᾷ. ᾿πο185.) 
ἐπεί δ᾽ 
ἄσμα μάλα καλῶς ἀσϑέν 
διεφρϑάρϑαι ἐδόκει ταῖς γνώ- 

μκαις. 
Ὁ 



ἈΧ ΡΒΑΒΕΒΆΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

Νοὰ οΟὈδθοαῦαβ βὰτη πὰ] ΘΟμβθηδαὶ ΟἹ), Ὁδ᾽οῦπαιθ 
νἱἀουθῦαῦ δηδίασδ νὸχ ᾿ηὐθυρυθίύδίομθ σν6] σίοβϑϑ 6886 οὉ- 
τὐτογαΐα, απο ἴῃ αἰύθγα ἔδυ], δ] απϑηΐο βαθρὶαβ ἔδοῦαπι 
δϑὺ ααϑιὴ ἴῃ ΡῬΥ]ΟΤΘ. 

Θυδγθ τγϑύϊμαὶ ἃ α οοἀϊοῦτῃ ᾿Ἰϑουϊοπθια ἰπ ΠΪ5: 

Αα ΟΡ 

ΠῚ 8, 60 ὑπεξῆγον ἀνεχώρουν 
ΤΠ 8, 68 κατεστρώννυσαν ἀπέκτειναν 
ΠῚ 8, 60 καταχκαένοντας ἀποκτείνοντας 
ΙΥ 1, 4 ἐν πολέμῳ τῶν πολεμικῶν 
ΙΝ 1, 11 ἢ κατακαίνειν ἢ ἀποκτεῖναι Ο 

ἢ κατακτεῖναι Ὦ 
ΙΝ 2, θ΄ φάους φωτὸς 
ΙΥ̓͂ 2, 12 ἐνετείλατο ἐκέλευσεν. 

2) ἅθ ΙΥ̓͂ 2, 20--ἸΥ͂ ὅ, 14. 
ῬοΥ ὑούδϑιη 1Π|8τ ρᾶγύθιη, ἱπ αὰ8 Ὁ) ποὶβ ἀθθϑὺ, [.ὰ- 

ἀονιουβ Πιπαουῖ, οαἱ π8}}1ὰ5 ρυϑϑῦθυ Ὁ δἰϑθυϊαβ ἔδυ} }186 οο- 
ἄοθχ ποίμβ οϑϑοὺῦ, ἰοθὸὸ ἰ᾿θοθομαη παΐτβ ΟἷΔ5515 1 ἃρ- 
Ραγαΐα 5.0 οὐἹὔϊοο ΟΧΟΠΙΘη515 θα! ]οπῖ5 Δα ραϊ Ταμξπδθ 
βουιρύαταβ, αὐᾶπὶ ᾿ηἰθ]]θχουαὺ οὐϊδηη 1Π ΤΘΙα 15 ῬΑ 8 
Βϑθθῖα5 απ ) ἔϑοθυθ, αὐϑηααϑηι ΠῸῚ αθϑαπὺ Ἰοοὶ, ἢ 
σαϊραβ Παμύϊπδ ΘΟμΒΡΙΓΘὺ ΟἿ] ῬΥΊΟΥΘ ἤδη 1]18. Ταιι ἀθίθοϊο Ο 
ποϑύχο ἱπᾶθ 8ὺ ΙΝ 2. 20 Ποὺ 080 δουθιοῦθ ὑθϑῦθ δ] θυ 5 
ἔδυ] 88 ταὔτ: αὸ ἰβπΊθ) ΤΠ ΠΘΥΘ. ΠῸΠ αἰαπι5 ἐαηρΊἊυν 
116 ααϑῖη ἀϑαπὸ δᾶ ΙΝ ὅ, 14, ηο ἴπ ἰΙοθο ϑ. 100 ΘΌΙη 
ἰγχαμδιία γϑᾶϊγθ δὰ [δηλ } 181} ῬΥΪΟΥΘΙη, αὐ ἱπᾶθ 8, ἢπ5 
ΒΘΟΌΠΑῚ ΠΙΡΥῚ ἀθβοταθυαῦ, ΔΡΟΥ Ι551π|6 τὴ6 ἀοοπθγαηῦ ἰαθι]86 
ἴηθ86. ὕδαμθρ δαΐθιη δὰ ἔσπο αἀαθὴὴ ἱπᾶϊοανὶ Ἰοοη ὁο- 
ἄϊοοιι (Οὐ Δ] 6] ἔδυ] δ δααιοῦπ πηι τηϑηθ 6, ααδιηγ 5 ἴῃ π8ο 
Ῥαχγίθ ὑθϑυϊτηοη!β Ὁ ἀοβυϊαϊαβ, ὑδηθ ΡΥῸ σουΐο δἰῆγυηο: 
ἀοϑαμπῦ ϑηΐτη οὐϊδηη ΠϊῸ ΘΟΙΙΠΠΠ65 τ Α α ἰδοῦπδθ: ἰάθη 
Θἀοοθιαῦ τϑοθρῦϊβ ἰθπ Ο ᾿πἰουργυθίαυ οαϊ θ5 α8]65 Βαρτα΄ 
γιατ δἰ θυϊαβ ἤδη! 88 ῬΥΟΡΥΪ85 6586: ἀποχτείνειν οὔτ 
Ὁ δι. βουρίυαμα ΤΥ 2, 24: τἴϑιι ΙΥ̓ 2, 81. 82. 39. 10 



ΡΒΑΒΒΆΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΙ 

4, 1. 0. 75). ΙΥ̓ 2, 20 ἰΐθυθη ἰηνθηϊθαῦ φωτὸς ΡΓῸ 
φάους οθἰθχογιη. ΕΥ̓ 2, 25 τηΐϊγϑην 1118} πη θυ ρΟ] Δ ΟΠ ΘΠ, 
αυδθ ἴδ ὃχ [απέϊπα, ΑἸαΐϊηα, οὐ τηϑᾶῦσ, αἱ ποία ογαὺ, δὐϊδηὶ 
ἴῃ Ο ἀθρυθμομαϊμηαβ, ἢν δὲ τὸ πολλοῖς δὴ συμβεβηκὸς κρα- 

 τοῦσι τὴν τύχην ἀνατρέψαι γίγνηται, Ῥγο α'ἂο Αα πδρρηΐῦ: 
ἣν δὲ νικῶμεν, ἔφη. πολλοῖς δέη κρατοῦσι τὴν τύχην ἀν- 
ἔστρεψε απο ἴδο}}} διηθηδαίίομθ τηπίαϊαν ἴῃ θα πὶ 501]Ρ- 
 αγϑιη, 486 ΠῸΠΟ ἴῃ ΟἸΏΠΙτι5 ΘΙ] ομΙθτι5 ἰοσιύαγ. Ηδθοὺ 
ἀοῖπαθ ( οὐϊδηη ΘοΟΙητησηθα οατὰ Παμεϊπδ, οὐ ΑἸάϊηἃ Ἰδοῦηδτη 
ΤΥ, ὅ, 2 [σῶ μὲν γὰρ ὑμῖν!. Βοπιϊαΐθιη ἀθπϊατθ ΘΟμΒΘΏΒ8 
ΟΑΟ, αυδῃ ἰπᾶθ ἃ ΠΙ 1, 1 υϑᾳὰ8 δᾶ ΙΥ̓͂ ὅ, 14 γϑ]θὺθ 
αἸἰχίπηαβ ἀπὸ που] θηὔο ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ μαΐτι5 ραυὺ15 1Ππβύσαγϑ ᾿ϊοθϑῦ. 
ΤΥ 2, 81 ἀσυντονώτατα ΟΛΟ, συντομώτατα Ὦ Ὅδιι., συν- 
τονώτατα Τυπὲ. ΑἸά. Εδάθηη ᾿ἰσὶῦαν ῬυοΥϑιι5 γαῦϊο Θιθη δ η 8] 
γαῖθσθ αἀοροὺ ἴπ πὸ ρᾶγίθ δἴψιθ ἴῃ 1114 ἀθ αὰἃ βιρτϑ 
Θσίμηυ8. Εἰχίγθιηο ἰοθο δἰἴθυδηλιβ δ᾽Ἰα σα ΘΧθιΏΡ]8, Ἰθούϊ Ομ πὶ 
ἱπαπθιαίαθ Ὀοηϊαῦβ ααδ6, ροβίαπδιη οχ Τππέϊπα ΑἸάϊμδαπθ 
ἰαηΐαμη ποία ϑυδηῦ, ππὰπὸ οοὔϊοθ Οὐ οομβυτηδηγ: 

Ὁ Ταυπΐ. Αα 

ΙΝ 2, 28 διασωσόμενοι διασωξόμενοι 
ΤΥ 2, 8 νῦν κατειλῆφϑαι κατειλῆφϑαι 
ΤΥ 2, 87 παρεσκευασμένα ἡ παρασκχευασϑῆναι 

. 1014, ὁπότεροι ὁπότε 
ΤΥ 2, 38 αὐτὴ ἡ εὐωχία (γογα νῦν τὴν εὐωχίαν 

Ἰϑοίϊο: αὕτη ἡ εὐὖ- 
ὠχία) 

ΤΥ 2, 44 ἀενναώτερον (ἀενα- πλειότερον 
ὦώτερον Μρᾶϊο. ἀεν- 
ναότερον αἱ ὁοΥ7.) 

- Ιδυὴ ὙΘΥῸ ὉΠδΙ ΠΟΥ͂ΔΠ 5ΟΥΙΡ ΌΓΔΙΙ, 489 ΠΘ ἴῃ Ταηύϊηδ 
᾿ οὐ ΑἸᾶϊπα αᾳαϊάθηη οχίαί, ὁχ Οὐ 5010 ϑγαὶ, ἄθ χὰ οοΟμΐθυἃ5 
Ο ἰπάϊοοιῃ ΕΥ̓͂ 4, 10 χαινὸν ργο κακὸν ΘΘΕθΥ ΥΆΙη. 

μὴ Ὦ Βατὸ ἰδπίατῃ δοοϊαϊῦ οοηέγαυϊαχη, αὖ ρυΐου ἔδυ! ἀπο- 
Ἀτείνειν ΧΙ θοχοῦ, αἰΐοτα κατακαίνειν ; αυοὰ ἰᾳοΐατη οϑὺ Υ 4,21: 

᾿ κατέκανον Ὠ; ἀπέκτειναν ΟΑΟ6, 



ΧΧΙ ΡΒΑΒΕΆΑΤΙΟ ΟΒΙΤΊΟΑ. 

8) ἀ6 ΙΥ͂ ὅ, 1ὅ--Υ͂ 2, 21. 
 ἀοβοιί, Ο τυγϑὰβ οϑὺ ϑἱ βάθη ἔβη 89 δίααθ ΑΟ. 

ἴῃ μδὸ ρᾶγΐίθ ἰἴοθὺ δοῃβθηϑὰβ ΟΠ), ααθπὶ απ ΠΡ 2, 27 
-ςΥ̓́Π] ϑυμηδθ δαοίογιζα !β 6550 ϑοίπηιβ, αποἀδιημηοᾶο 
ΡΟΠΘΥΘ ἰἰοϑὺ οομβϑοηδην Οὐ ομῆν Πυρέα οοαίγσα ἃ α, Ἐπὰ5 
ΘΘΠΘΥΒ ΘΧΘΙΏΡΪα ἴοσθ 70 δῖο ἰηγθηὶ, οοπύϊπθηῦ Ρ]οΥϑαὰθ 
4118, αὐὑδ οὐδ Πιπαογῆαβ οοηίγα ΑΟ οχ Ταπύϊηδ ἰϑηη 
γϑοθρούαῦ; 6χ 8185 Θ]]σῸ δᾶθ0: 

Ο [ὰπΐ. Αα 
ΤΥ 5. 35 δὲξ ἀεΐ 
ΙΝ ὅ, 81 ἤν τι σὺ ἤν τις 
ΙΝ ὅ, 82 ἃ ἂν δῷς ἡ ἂν δῶσιν 
ΙΝ ὅ, 42 ἄλλα ἄγειν λέγειν 
ΥΊ1, 12 ἑώρακα δρᾷς 
Υ1, 2ὅ ἐκ Περσῶν ἐκ ποδῶν 
Υ 2, ὅ βρωτὸν ἄρρητον 
2,6 ἐπὶ τούτῳ ἐπὶ τοῦτο. 

[τ τη6 δΙαυϑηΐο ἸΟΠΡΊ 5 ΡΥΟΘΎΘΘΒΠΙ 6550 αἰατμιθ θη 
ργϑοίθσ Ὀιμπᾶογῆσμη οοΙρ τα, ἐγ) ηυδιι5 Οὗ ον Πυρέϊπα 
[αοϊξ, Ὑθοθρ 8586, ᾿πᾶθχ ἀθιηομηβίγ 10. 

ΝΟ Ϊηθη ΟΥΘὺ Γ1Π1 ΟὈΙΘού ἢ 6886, ΙΏΘ ΠΙΠΉΪΙΠῚ 
ὑγιθυ 586, ἃ αὐοα 8860ρ6 ἢύ, οΟὐἸΟὶ ἃ τη6 Ρῥυΐπιο οΟμΪαΐο, 
ΟΠ ΘΧ 5018 676 Θουηρδυϑύῦϊοθ οἰα8 οατη 81115, 6χ ϑοοαγαῦθ 
ΘΧΘΙ] 8.15 τα θὰ 8, αα οαπὶ οθὗθυῖβ ᾿πποῦύαϑ Θϑύ, πογὰ 
6586 ογαθμᾶδ ραΐαγη, ΝΙΒΙ]Ο ταϊπτι5 Ῥϑιθ]ὶ5 αὐἱθαβάδπι 
Ἰοοῖβ αυδϑὶ γαύϊοηθ οοδοῦιϑ βατῃ οοᾶϊοὶ Οὐ 5011 οὈὐθιμρθυδγθ Ἐ). 
Δοοϊᾷιῦ ποὺ Π 1, 22, αἱ ὧν ἂν ἄρχωσιν Οἱ μαθοί, ὧν ἄρ- 
χωσι αι, ὧν ἄρχουσι ΠΑ; 160, 8 ὡς ἂν Ο ρε., ὧν ἂν Ο ΘΟΥΥ. 
Θαπι οθίθυϊβ; ὡς ἂν ργαθίθγθα οχσχ Μϑθυϊηδηπίαπο Ὠιπᾶ. δά- 
πούαὐ, ὑδόθηϑ 1116 ἀθ Π, οαἱὰβ ὑθϑυϊμπηοπίαμι ἱσποτο. ΠῸ 8,9 

Ἔ) ΜῈ] 51 τηδυ β οἱ οὖ γαθιοαπο 987, ααθπὶ ὈΙπἀουῆὰβ ἴῃ Ογτο- 
Ῥδράϊῳ Εἰ, ἰπ Αμαραβὶ ἃ Δρρθι]ανιῦ. Οὐ δαΐθμαῃ 6Χχ οἷβ αδθ 
Βογῃθηλθπη ἀθ μοοὺ οοὐϊοθ τὰ Ογτοραθάϊα ὑθϑίαϊαβ θϑῦ, οοποὶὰ- 
ἄθυθπι θὰσῃ 8640 8Ὧ0 ἰδούαχμα οϑῦ ἴῃ Απαθδβὶ (γἱὰθ ααδθ αἰχὶ ἴῃ 
οοτηχηθηξα ίομθ τηθῶ ἀθ Ο οοάϊοθ Απδθα8608) 6χ Ο᾽ ἀθβογιρύιωι 
6886, 181] ΟὈΥΑΥ͂Ι οἰα8 Βοῦραν. 



σεν 

ΡΒΑΒΕΒΆΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. ΧΧΠΙ 

δείκνυται, αὐοᾶ ΥΘΟΘΡ], Θχϊθοὺ Ορτοὸ δέδεικται. ΤΥ ὅ, 160 
ἐπιπέμπειν Ορτο πέμπειν οοἴθγογαμῃ, Υ 8,21 ἴϑι Ο ουτῃ ΑἸαΪη8, 
ἴσϑι Ὁ Α α ρῥτοοϊνὶ θυγοσθ, ΥἾ 2, 20 μαχουμένους Οὐ, μαχο- 
μένους ΘΑΘ ργ. ΠῚ 8, 19 μαροὺ Ο ἱππάρχων, αυοὰᾶ 
ΕἸΒΟΒΘΥΒ ῥτῸ οοΥταρίο ὑπάρχων ἴᾶπὶ ἀπάπτμῃη οοπΙθοογαῦ, 
ΨΠΕ 6, 2320: ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν 5018 Οὐ τθῦ- 
ἐἰβϑίτηθ ργδϑρϑῦ οὐτὰ Ταπίϊπα οὐ ΑἸάϊπα: οὰπὶ οὖ ἴῃ ἢ οἱ 
ἴῃ ἃ 80 615 αὶ ὰποὸ δοοαϑαύσατη συ ϑυ 8] Θπ πΠοὴ ᾿π 6] οσθγθηῦ, 
οοπϊθοίανα ἰοιηρίαία 5ἰηῦ: α (Α 6) στρατιὰν 5ουϊρ5ιέ, ἢ (τ6] δ) 
δαϊοοὶς ἔχων ραγίϊοϊρίαα. Θαϊρθὰβ δᾶ4ο οχ 111|ἃ ραγίθ, ἴῃ 
αὰ8, Ο αἰΐθυϊαβ [δι] 186 οϑὺ ΠῚ 1, 19 πρόσωϑεν Ο ΡΥ. ορ- 
ἐΐτηθ, πρόσωπον Ὦ. αὐδθ οοΥγαρύθ!α θοάθιῃ ἀποϊύ, πρόσϑεν 
ΑΘῸΟ οοτν.; πρόσωϑεν Ὀϊπα. δαποίαῦ οὐϊδημ οχ ΟΧΟμΙθη8ὶ 
οοαϊοθ. ἴδπὶ καινὸν ΠΠπ4 ΤΥ 4. 10 5ΌΒΡΙΘΟΥ οὔϊϑτη 1π Ὁ ἔα1556. 

Νοπάπτη ΘΟΙΩΙΩΘΙΠΟΥΑΥΙ, 58ὺ τη] 15 10015 ἴῃ Οὐ γοϑυρσία 
ἀαρΡΙ1ο15 ἰϑούϊομβ γ6] σ]οβϑθδθ τη ΡΊΠ8}15 10 ΟΥ̓ΔΕΙΟΠΘΙΩ Γ6- 
ὁθρίαθ ἱπυθηϊντ. ϑϑ΄ῖΊο ἴπ αὶ οὺ 4 (αὐ οϑὺ τὸ σϑύὰ ἱπ ἢ) 
ταδυρσὶπὶ δαἀβουὶρία ἰαθγαὺῦ ἃ ΟἸγιβύϊαπο Πουηΐμθ Θχθογαίϊο 
ἀκαϑάρτοις δαίμοσι δὰ 1Π 8, 21 αι ρμογξϊποτοὺῦ δᾶ ΖΔιῖΐ 
βασιλεῖ οὐ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς; ἴῃ Οἱ ᾿Ἰπϑορίο ἰοοο {Π|υἃ ἀκαϑ. 
δαίμοσε ροβὲ ἵλεως καὶ εὐμενεῖς ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΙΩ τϑοθρύπμι θϑ0. 
ΗΠ 4,2: 

ἂν 
2 οὗ “: οἶμαι γὰρ 
Ο: οἶμαι γὰρ ἄν, Ὁ οἶμαι γὰρ, α (Δ 6) οἶμαι ἂν 

τὸ ἀεὶ 
1.6, 34 καὶ οἱ 1: ποιεῖν δύνασϑαι εὖ ποιεῖν 

Ὁ τϑοΐθ: τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν 
α (Α6} ποιεῖν δύνασϑαι εὖ ποιεῖν 

Ο τὸ ἀεὶ ποιεῖν δύνασϑαι εὖ ποιεῖν. 
Θαρθοιοϑῦ αὖ τποηθϑμῃ, οἰϊαπ (ὐ παπᾶ τὰγτὸ ἐοΐα ϑπὰη- 

εἰαΐα γ6] ϑηπηἰδίουιιη ρᾶγίθϑ 501 ΠῚ ΟΠΊΪ51550, ἸΠΡΥΪΤΗΪΒ 
Ρθι μοιηοθοίοϊθαΐομ; απδ ἰδοηδθ ΟΠ ἴῃ ὈΥ]ἹΟΥΡ 5 ΕὈΥῚ5 
δ 4|1ἃ τηϑπὰ ἰἴπ ΙΠΔΥΡΊΠΘ Βαρρ]οθίαθ θββθηῦ, ροβίθα ἢος 
ααοαὰθ ΠΘΟΙΘΡῚ 5016 αι. Νοίαυϊ οπμθ8 ἴῃ πιθᾶ ΟΟΠΪ Δ 0 :θ 
60 ρῥγδθύθυτωϊ θυθιη θ88 οὐϊδιη ὁαπὶ ᾿θοίου 8 ΘΟΙΩΙΠΠΪ- 



ΧΧΙΥν ΡΒΑΒΕΆΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. 

Ο8Υ6, 51 δρρδγαῦιαβϑ οΥὐἸ]ο0 5 ΤΠ] [Δ ΟΙΘητι5 Θϑϑϑῦ: ΠῸΠ ποίαν 
ἴῃ π8ὸ ργδοίδομθ, οαπὶ ᾿πύθ]]θχιββθιη Ὠ1}1] οχ οἷβ ἀϊβοὶ 
Ῥοβθθ. Νρφὸ ἀρϑαῃὺ Ἰοοὶ ἴὼ ααρθὰβ Ο ἀΘ 580 απδοάδηη 8ἅ- 
αἰά 1550 νἱάθαΐαγ, ταὖ οχ. συ. ΠῚ 1, 24 δὰ ἐσϑίειν καὶ καϑ- 
εὐδειν δἀϊθοίαμη οβὺ καὶ πίνειν. ϑοἃ Βᾶθο ᾿Ἰσθηξία, τηαϊίο 
τηΐηοῦ ἴῃ Οἱ οδῦ αυϑιὴ ἴῃ Ὀ: πθὸ τίη ᾿πᾶθ πδίαμι οϑὺ 
ἀδιηηϊ, Οατὴ ΘΧ ὙΘ]1α 15 ΘΟΟΙΟΙθῈΒ αἀδθ [θυ] ἀγομϑγ οὶ ἰθοΐϊο 
ῬΙθυαααθ ΘΟρ ΟΒΟΔ,. 

Ηδοίθπθιβ ἄθ θιηθηδδίϊομθ αὐϑύθηιβ οὁχ ΘΟ οἱ θὰ5 ρ6- 
ἰοπᾶδ οϑύ. ὥϑθα ἱπ ἔϑιὴ ΟΟΥΥαΡύ5 ΠΡΥΪ5 ἴθ αἰ θὰ85. 187η 
Ῥυϊάθυη οὖ πϑρ]σθηύα ἀΘΒΟΥ θΘ ΠῚ οὐ 1Ιοθηὐα πλαΐδμαϊ ψ6] 
ψοσδθα]α ᾿ρ88 γ6] νοοϑ]οΥ τὴ 8665 ἴδηι ἰαΐθ σγαβϑαΐδ ϑϑὺ, 
ΒΔ ΘΌΙΒ51116 οὐϊϑιη δα δορήθοίιγ ̓ν 6556 ΘΟ ΠαρΊΘ Πα αγ οὗ ΡΥΙΟΥΘΒ 
οαϊζογοϑ ᾿πὐθ]χουπηὖῦ οὗ Θσὸ βατη δχρουΐαβ. δύϊοηθιη δαΐθυῃ 
γΘααΙΔῚ οὐϊαπὶ ΟΠ ΘΟ ΥΩ, ἴθ αὐἱθ8 ΥὙΘΟΙΡΊΘΠΔῚΒ 51.686 
ΔΙΙΟΥΠῚ 5ῖγ6 πηθ886 ϑαπὺ ἃ, ΠΙΠΑΟΥΠῚ αι 06 ΓΘΟΘΘΒΘΥ τη, 1 
Ἰπ6 166 ᾿πΐτγα βουιρίο. οὐὐπορυδρ οὶ ἀθηϊαὰθ οὗ συδιηχηδϊο 5 
ἴῃ Ὑ 0.5 26 πῦποὸ αὐϊᾶθηι ἃ Πιημαογῆο ἀἰβοθαθπαππι 6556 
Ραΐανὶ αἰβὶ ἴπ ρϑαοὶβ ααϊθαδᾶδιῃ (αὖ ΘΧ. συ. ἴῃ γϑϑυϊαθπᾶο 
ξώρακα Ῥγο 60 αποᾷ 1116 ροπθαῦὺ ξόρακα; ἰπ ΥϑιποΥ 15 
ἐ}10υ5 αα8}18 σα φϑάσεις Υ̓͂ 4, 88, ΝΠ 1, 19. διώξεις 
ΥἹ 8, 13); ἴπο ΘΘμΒΘ δ ΠΟΥΪΒ ΥΘΌῸ5 ΔΟϑυ πο ΠἀΠΔ 6558 
ἄστη οχ ΌΒοΙαΐο ΘΟΥΡΟΥΘ ᾿μβουρυϊομαπι Αὐὐοδυα] ΟΣ Ρ]ΘΠῸ 
ααθιη ΞΡΘΥϑυητι8 ΤΟΧ ὁοηΐθούαμ [01 ᾿πᾶ 1606 Δ᾽ θυ 8 ἸΠΡΥΠῚ15 
γο] 115, αἱ Αὐ οοΥα 85 [αϊδϑϑὺ αν] ΘΔ ΘΟ. δηΐθ 
ΟἸ. ἢ. δ]ταπϑηΐο οου 8 80 Ὀ]ΘηΪ 5 ΘΟσΠΟΒΟΘΥΘὕΥ αι ΠῸΠΟ 
ΠΟΥ ροὐοϑὺ οἰΐϊδυη ροϑὺ ἰδ} 1165 Οοθϑῦὶ ὙΥ̓ ΘΟ ΚΙ θη], Βδιη- 
ΡοΥρῚ, Ηρϑυνθυᾶθηϊ, ϑομδ 211, 8 8111, Δ] 1οΥα πὶ οαγᾶ8. ΑὈ- 
δῦ Πα] δαΐθιη 60 ΤηΔρ1Ὶ5 αὐοα ποηιοᾶππι ααΐϊθὰθ 1 ΥὙΘΌῸᾺΒ 
ΧοΠΟΡΒΟ ἃὉ0 Αὐὐϊοο ΒΟΥ 611 τοῦθ αἀθβοϊθυιῦ οϑυ β ΠΗ] Ὲ5 
ΟἸΥΘαΙ ΒΟΥ ρ5ιῦ; αὐδησαδηι οΟμἤίθου 6 ἴῃ 60 ἔπ|586 αὖ 
αὐδδᾶάδηη [ὈΥΙηἃ5 ἀθ αὶ ης Θοηβίδυθ τηϊηὶ νἹάἀογοίτιν 
ἴῃ οΥαυϊομθτη οὐϊδιη οοπέζα ΟΟΘΙ668 ὙΘΟΙΡΘΥΘ πὶ ΘΧ. σγαίϊα 
ἐάν ; οσαγη τ 16 Ὰ]6 δᾶμπο ΠΠΡΥΔυϊουαγη ΠΙσο ΐα6 ΟὈὐθιηρουδηῦθϑβ 
41 βϑθρ βϑίπιθ δὐϊδηη γαυϊαπὺ ἴῃ ΔΒ θη 15. γ6] ἐάν γ8ὶ ἤν 
γ6] ἄν [οὐγηῖ8 ἢπούπθοηημϑβ. 



Τηᾶθχ ἸΟΟΘΟΥΌΆΤΩ 1 αἀἸ 5 ΔῸ ΤΙ ΠΘΟΥΗΪ 

οραϊῦϊοηθ αὐϑΥύα αἸΒΟΘΒΒΘΥΊΤ͵Ω. 

(ἸΑΌ.1 δὲ 1Π|: Ὁ οϑὺ δἰ υβάθση ἔδυ! Ἱδθ ααδη ἃ α: ΡὈ]ΟΥ γα] ἔδοϊθ πη 8 
ΘΟ Βοηθαβ ΟΠ; σοομβθηβαβ ΟἽΑ Οἱ ῬΥὸ ὑθβϑυτηοηϊο ὈΥγη86 ἔδγη11186 

ΒαΘπμαπ8 650.) 

[20. 1. 

1. 1 πενϑομένοις τὑποῖδ, ααὶθτ5 ᾿πο]βογαὺ 1.. ΘΙ ΠΟΥ 5, 
ἴϑεγαυὶ. ϑοτϊρίαια οχίαὺ ἴθ Ὁ (Ταπύ. ΑἸ4.}) ουπα οοάΐθ68 
ῬΥΪΟΥΙΒ αὐδηι αἰοαηΐ ο]85515 ΟἽΑ ΗΠ Δ] ΠαῸ6 ἸΠΓΘΥΙΟΥΊΒ ΟΥ̓ΙΠ15 
οπτἰαπί. εἴ. Απᾶρ. Π 6. 18 σφόδρα πειϑομένοις ἐχρῆτο. 
Μοϑ. 1 2, 11. Ογτορ. 1 6, 22: εἰς τὸ πειϑομένους ἔχειν. 
Νϑο φρτγοΐϑοϊο ἴῃ Βοὺ βθηύθη γαχα οομίοχία οδεαὶθηαὲ τιοῦϊοὸ 
ἄθθββϑθ ροίουϊ, οὗ. 8 2: πείϑεσθϑαι. 8 ἐκτήσατο πειϑομένους, 
ἰθ1ἃ. ἐθελήσαντας πείϑεσϑαι, Ἰο1ᾶ. ἤϑελον αὐτῷ ὑπακούειν. 
ΑἸῖα ῬΥΟΥΒῸΒ βοηὐθηία οδὺ Νίθυη. 111, 16, χάθη Ἰοοατῃ Ζθυ- 
τἶτιϑ οὐ Πιηᾶογῆνϑ ἔγιιβίγα αἰξα]θυτιηῦ. ΒΕ οϑυϊθαϊέ οὐϊδυη Βυθιίθη- 
Ὀδοῖ. 38. ῥᾷον εἴη ζώων ΟΠ ξῴων εἴη ῥᾷον 6 (Ταπί. 
ΑἸ4.} | οπι. εἴη ξώων 5015 Α, ἀθμι τη816 βθοαύαβ δϑὺ Π]η- 
ἀοτῖ, --- ξωραχκότας οἸηηθ5 ΡΥ ργϑϑίου Ὁ | ἕορακότας Ὁ 
ΡΥ. Ὀιπάογξ,, Ἰἰΐθιῃ 1 8, 2 οὖ ὉΥυ. 516 βθιρευύ. ὅ. τοῦ αὐτῷ 
χαρίξεσϑαι Ὁ) (Βτητοϊξοη Δ 0} ἰ τοῦ πάντας αὐτῷ χαρίξεσϑαι 
Ο σαπι οθὐθυῖβ (θἐϊατα Ταμὶ. ΑἸᾺ.). 

2, ῶ παιδεύειν ὅπως τις ἐϑέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας 
96 (Τὰπί. ΑἸ4.) | π. ὅ. τ. ἐ. τ. ξαυτῶν παῖδας ΟΑἨ (Π᾽πά.), 
οἵ, Ηογοίη. 4. ἐν αἷς ΟΕ (Τὰπύ. ΑἸΑ. [|| αἷς 5ο]ὰ5 Α. 
(Ριμᾶ.). ὅ. [οἱ προστατεύουσιν) Ὀ1ηᾶ. ργαθῇ. 6. Τιῖρ5. αααγέαθ 
Ρ. ΤΥ. ὁ. ὅτε γράμματα μαϑησόμενοι Οονοὺ Μηθιη. π. 
ΒΟΙ, ΠῚ (1875) ρΡ. 8378. | οἵ τὰ γρ. μ. Ἰῖδγ!. 11. τὸ οὖν 
ἄριστον ΟΑ, τὸ γοῦν ἄριστον Ἐ | τὸ ἄριστον Ὁ α (Ταπὺ. ΑἸά. 



ΧΧΥῚΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

Π1π4.}) οὖν δυροῦ νἱτὰ βθη θμπίϊδθ: 1πᾶᾷ ἴδπι ΒΟ υϊατ ργᾶπάϊαχη, 
ἄθ αὰο δηΐθα ἀϊούπμη ουαῦ, οἵ. 1 6, ὅ: παρέχοντας οὖν τοιού- 
τους. 12. ἰσχύος ἢ τάχους ΟΑ (Α14.) [ ἰσχύος τε καὶ τ. Ὁ6, 
(θ1πᾶ.), τάχους καὶ ἰσχύος ὅἴο". (Τὰ .) ῬΥαΘίθυο ῬΥΙΟΥῚ5 618.5515 
Ἰθούϊομθιη, οατὰ δα 8118 δατηϊηϊδίγαπαδι, ΤΟ ΟΥΘ, δα 8]18 ὁ6- 
Ἰουιίαΐθ ορὰβ 510. 10. πτύειν Οοβοῦ 1. 1. ρ. 878 οοη]. ὙΠ] 
1, 42. ΥὙΠ| 8, 8 | ἀποπτύειν 11]. --- αἰσχρὸν δέ ἐστι ΑΟΕ] 
αἰσχρὸν δὲ ἔτι αἰίογα 01845515 (Ταηὐ. Α14. Ὀ1πᾷ.). ὅθ Δαὺ ἔτι καὶ νῦν 
ὕυχα ἀϊοθπάθμηῃ ογαὺ δαὺ ἔτει Ἰάθιη βιρῃϊῆοδῦ ἃο καί αποᾶ 5οααϊίαγ. 

9, ῶ ἑώρακα καὶ νἱὰθ δᾶ 1, 8. 8. πάνυ σπάνιον 
ἦν ΟΑ (Α14}) πάνυ σπάνιον Ὁ | σπάνιον αὶ (Ταμί.) ὈΙπᾶ. 
4, δειπνῶν δὲ δὴ ΟἿ ΑΒ [| δειπνῶν δὲ α (Ταμύ. ΑἸ4.) --- 
ἵνα ἧττον τὰ οἴκαδε ποϑοίη ΟΠ 6 (Ταπί. ΑἸ4.). [ τὰ οπι. 
Α. ιμπᾶ. 121ρ5. οἵ. Βτοιίθη 80} ἴῃ ΔΡΡ. οὐἹῦ. ---- προσῆγεν ΟΑ Β. 
Αἰμοη. ΙΧ, 868 Α | προσήγαγεν θ6 (Τὰαμύ. ΑΙ4.). Οὗ 8 6 
παραφέρειν ἰηΐ, ῥγ8685. --- [λέγεται] Οονοὺ Ρ. 8378. --- ἡμᾶς 
μὲν γὰρ ἄρτος καὶ κρέα εἰς τοῦτο ἄγει Ο οοΥν. ὅ) 6 (Ταπύ. 
ΑΙα.). παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οἷο. Ο ργ. ΔῈ (Π1π4.). παρ᾽ ἡμῖν νἱ- 
ἀοίαν ΘΥΤΟΥΘ ΘΧ Ργδϑοθάθηθθαβ παρ᾽ ἡμῖν οὐ παρ᾽ ὑμῖν οΥατη 
6858; ἡμᾶς νογο, αποᾶ ΑἸΐθγα 6185515 ρυδουϑῦ, γϑοῦθ ὁρροῃίξυῦ 
βθααθη{] ὑμεῖς- σπεύδετε. 6. ὅ, τε ἂν βούλωμαι Ὁ ργυ. (Ταπί..Α14.}} 
ὅ, τι βούλομαι ΟΑᾺ (Ὀἰπά.). 9. λαβόντα δὲ ΟΡ (Τυμι, ΑΙ4.}}. 
λαβόντα δὴ ΔΕ (Ὀ1π4.). 10. ἐκεκράγειτε ἸἸΡτὶ , ἐκεκράγετε Ὠ]πά. 
11. πατήρ, ὦ παῖ Ο) (Ταπέ. ΑἸ4.} } πατήρ, ἔφη, ὦ παῖ Δα 
(Ὀ μ4.). 16. ἀκριβῶς ταῦτά γε οἶδα Ο' νε., ἀκριβῶς ταύτην γε 
οἶδα 7) (Ταμῦ. ΑἸ4.}} ἀκριβῶς ταῦτά γε ἤδη ΔΘ ρμκγ. ΒΟ οοττ. 
(αἶ81 φαοᾶ πο ἤδη Βα 60)] ἀκριβῶ ταῦτά γε ἤδη ἢ (Ὀ πά.}. ϑ6α 
ΠῚ Ἰϑούϊομὶ τηθ]ῖα8 γθϑρομάθὺ χαοᾶ βθαπίναν Πῶς σὺ οἶσϑα; 
17. ἐν δὲ τούτῳ Ὁ ον. Ὁ (Ταμῦ. ΑἸ4.), ἐν τούτῳ δ᾽ αὖ σ 
ρῃ. ΒΕ | ἐν τούτῳ αὖ Δα (Ριμάοτέ; οαϊ ῥδιηθῃ οἱ ἱρϑὶ αὖ 
᾿Ππ8 ἀϊδρ]ἰουϊθ, αὖ ἐν τούτῳ δ᾽ οὖν οοῃϊοοτθί). 

4, 1 ὅ, τι δέοιντο αὐτοῦ Ὁ (Ταμί. Α14.) | εἰ δέοιντο αὐτοῦ 
ΟΑα (Ὀιμά. ); 564 οἰἄθτῃ ἴῃ δη θοθάθῃθ θυ ἐπεὶ τοῦ βασιλέως, 
αυοᾶ η6 Πίπάογῆςϑ5 αὐϊάθηῃ γϑοθρὶὺ ΒΟΥ ΌΘΗ5 οὐπὶ δ᾽ ύθυδ Ο18.550 

Ἔ) Ο οοτγ. ἴθγθ υδίαπθ αἰύθγδια οἰδββοῖν βθαυϊαν. 
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εἴ τι; ααἰθιβ ΠἰΡΥυ5 εἰς ααοαὰθ ΟὈΒΘαΌΟΥ Οἵ. οὐΐδπι 8 2: ὅ, τι 
δέοιτο αὐτοῦ ὃ Κῦρος. 2. καὶ ὃ ̓ “στυάγης δὲ Ὁ (Ταπί. ΑἸ4.})} 
δὲ οα. ΟΑ α. 4 μανοτέροις Ὦ 5015 [ βραχυτέροις οθὐθτὶ 
ΕΡΥῚ οὺ οὔη65 ϑαϊζίομθθ. ΟὐαΙοΙ5 Ὁ Ἰθοῦϊο ΒΡΘΟΪΌΒΙΟΥ θϑὺ 
αὔϑιη αὑδθ ἃ ΠΙὈΥΑΥΟ ρούαθυιῦ ᾿ΠΥΘΏΙΪΤΙ:: ΥΔΥΙΟΥΙ 5 αὐθοαίαν 
ΟΥ̓ΔΌΙΟΠΙ 5: Π660 ΘηΪπὶ μακρολογίᾳ, ΟἿ οοπίγαγία ϑϑὺ βραχυ- 

λογία, δηΐθα ρᾳθ: ργδθβυι ογαῦ, 564 πολυλογίᾳ 4, 1: πολλὰ 
ἐλάλει; 4, 8 καὶ ἦν μὲν ἴσως πολυλογώτερος οοὐ. Ηδο δυΐθηι 
δοίαίθ, ααἃ πὰπὸ ογαῦ, π6 δάϊοααὶϊ αὐϊάθη ἀνὰπὶ δυᾶθθαῦ 
οἵ. 8 12. υὖ ποῃ πϊ8ὶ] γαγὸ ἰᾷ ἴδοογϑί. --- [προπετὲς] 46]. 
Οοδοί ν. 519, χαὶρρθ αποᾶ ἱπέθυργθίαμαϊὶ σταύϊα σκυλακῶδες 
γοοὶ δαἀαϊΐαπι 5ἷὺ 6. ὁπότε ἐγχωροίη καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη 
ΟΑΟ, θρὸ οὕχὰ (816 ααἱᾶ 1ἢ ΟἸΏΠ1Ρτ15 ΟΟΘΙΟΙ 5 οχίαγθῦ, Π 0 
οὔ θπάσθτη ΟἀἸΧΙ ααΙΡΡΘ αἋἹ Θ88 1πὐθυροϊύϊομθϑ, αα88 1ἢ 
ΟἸΩΠΙ 8 ΘΟΘΙΟΙΡυι5 οββοηῦ, ἴῃ σοῃίθχύσιη οομπβίδηνου σϑοὶ- 
Ῥθύθιῃ, αὐδαγαῦ5 ἀποὶβ πο θη αα80 Ὠιπαογῇ τϑιηουθσϑῦ. 
γοΥθα ἰᾶθὸ ααδ8 ᾿πο] 81 γϑοΐθ ἰᾶπὴ ΖΘαΠΙα5 ἃ ΧΘΠΟΡΒΟΙΪΘ 
δϊαἀ᾽ϊοανογαί. ἰ ὁπότε ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι καὶ ὁπότε οὐκ 
ἐν καιρῷ ἱπίθηροϊαίϊομθ ἰᾶπη Ἰαὐΐα8 βουρθίθ ῈΕ (Ταπύ. 
ΑΙ4.). 8. [καὶ ἔλεγον] Οοδοί ν». 819. 9. καὶ σύγε, ὅ, τι 
βούλει, ἔφη, ὦ ϑεῖε, τιμωρησάμενος ταῦτα ὅμως χαρισαΐί μοι 
βογρδὶ 1 καὶ σύγε, εἰ βούλει, ἔφη οἴο. ΟΑΟ, τοι Ὁ ΒΕ (Ταπύ. 
ΑἸ4.), πἰϑὶ ααοᾶ Εἱ οὐ Οὐ οουγ. ροϑέ τιμωρησάμενος δἀδυπῦ: 
ὅ, τι βούλει, αποᾶ Ὀἰπάογῆνβ ἀποῖβ ᾿ἱποϊ δι, ᾿η 6116 6 8 ΠΟΙ 
ῬΌΒ586 ἴδθυυὶ ροϑβί εἰ βούλει. Εσοὸ οὰπὰ ὅ, τε βούλει 1110, αποὰ 
ἴπ αἰΐθγα οἶδ8586 ᾿πυθηϊίαν, ΡΥῸ γϑυγῖδ, Ἰθούϊο 6 111}1ὰ5 εἰ βούλει 
Βαῦθδια, αὑδθ ΟΧχ ΤὩΔΥΡῚΠΘ ἰπ ΟΥ̓ΔΟΪΟΠμΘΙη αὖ 58606 δύ [ἰτ- 
γΘρβϑυϊῦ, ορύϊομθ ἀαύα ΟῚ ῬΟββαμ αὐ] Δ] {671 ᾿Θοὕ] οὶ ΡΥδθ- 
ἔογατη, οὗ, ναυϊὰβ ᾿ϑούϊομθ5 8. 1: ὅ, τε δέοιντο οὐ εἰ δέοιντο. 
14, ἔμενεν Ὁ (Ταπί. Α14.} ἔμεινεν ΟΑ Α΄. 16. [αὐτὸν ἠσϑάνετο] 
Ἡογισογάοη, ἄθναθ ἀθ ΡΒ] Ο]οσὶο Π, 198 ουμπὶ ροβὺ ηὐφραΐί- 
νετο, αὐοὰ γϑυθαμῃ δα αἰγαιηαιθ ρᾶγίθηι ϑηπηὐ αὐ ρου ϊ- 
ΠΟΘ ΧοποΟρΡθΟη γοϊπθγαῦ, ΤΘΥΥΪ ΠῸμ ροβϑθύ. Οὐμΐογαβ [8- 
ΘΟ 511 ΔΊΟΥ τ ΘΧΡΙΙΟΔ ΠῚ ὀοπδηηδ --- τὸν μὲν δὴ ΟΡ Α 
([ὰπ|. ΑἸ4.} | τὸν μὲν οὖν α (Ὀ1π4.)}. 19. [ἐκεῖνοι] ἀοϊουὶϊ. 

80, ἐλῶ ὥστε ἀναγκασϑήσονται Ὁ (Ταπύ. ΑἸ4.} [ ἐλάσω ὥστε 
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ἂν ἀναγκασϑῆναι ΟΑΟ, ἐλάσω ὥστε ἀναγκασϑῆναι Ἐὶ (ἐλῶ 
ὥστε ἀναγκασϑῆναι νυὶσ. Ὀϊπᾷ.). 28. ὡς αὖ ἐπειδὴ εἰς 
τόξευμα ἀφίκοιντο στησομένους 5ογὶρϑὶ. 1 ὡς ἂν ἐπειδὴ ἑ. τ. 
ἀφ. στ. ΒΟ δοῦν. (Τὰπὺ. Α]4.), ἀλλ᾽ εἰς τ. ἀφ. στ. Ο ργ. 
ΑΘ (ὡς ἐπειδὴ εἰς τ. ἀφ. στ. Ἠου οί, Ὀπαου). --- ὁμοῦ 
ἀγομένους ὯΟ οοΥτ. [ ὁμοῦ φερομένους Ο μευ. Αα (θι1πά.), 
(ὁμοῦ ἑπομένους Τυπί. ΑἸᾺ.): φερομένους 6Χχ γοῦϑὰ δπέθ- 
οραθηΐθ εἰς ἑαυτοὺς φερομένους ΘΥΤΟΥ͂Θ Βϊὸ ᾿γΥθΘρ5ῖ5586. ραΐδῃ- 
ἄστη δϑὺ. 2. [καὶ ἥλικες) ἀοϊου, Ἐπάθηη ϑαπὺ ἥλικες δο 
παῖδες 8. 1. 4, 14. Νομπάᾶμππ) ΘΠ ὈῬΈΌΘΥΟΥαΤ δϑύδίθηι ὑπ} 
Βαρογαγοσαὺ Ογσιβ οἵ. ὅ, 1 ἐνιαυτὸν λέγεται ἐν τοῖς παισὶν 
ἔτει γενέσϑαι. 26. [δῆλον ὅτι τούτῳ] ὃν μάλιστα ἠσπάξετο 
βογὶρϑὶ, Ἰποϊαᾶθμηβ δῆλον ὅτι τούτῳ αποᾷ ἴῃ Ὁ οβὺ; δϑάϊξαχῃ 
ογαὺ ἃ ἸΙΌΥΔΥΙΟ ρυόύϑιθ θϑάθιῃ σγαύϊοῃθ αὖ ἴῃ Οὐ 5010 8011- 
Ῥύσμῃ οϑὺ Π 4, 24 πορεύσομαι διὰ τοῦ πεδίου δηλονότι 
εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια 1 6Χ α'ο ΡΥΙΟΥ ἴδη]α δηλῶν ὅτε 
τοῦτον ὃν μ. ἦ. οβοοῖῦ: ΟΑ αὶ (Τὰπὲ. ΑἸ4.)}, χαθιι ἔοθάπτα 
50] οθοϊβηγατη ροβὺ φασὶν ἐκδύντα δοῦναί τινα ᾿ο]ΘΥαΥαηὔῦ ΟΠΠ65 
ΘαϊοΥθ8, 5010 γτϑραρσηδηΐθ Οοθθίο «αἱ ομμΐα, 86 δῆλον- 
ἠσπάξετο ἀ 6167] νοϊαϊῦ Ρ. 380. Θαδ ἴῃ τὸ ρᾳΐο ϑὰμῃ ᾿πβίο 
ἸομσΊα5 ῬΥΟΡΎΘΘΘΙΠ 6586. 20. καὶ πάλιν ΟἿ ΑΒ (Ταμπί. Α14.}} 
καὶ αὖϑις ΘΟ αὐ νἱάοίυγν (Π1πᾶ.. 

ὅ, 4 [ὃ τοῦ ᾿Φ4στυάγους παῖς] αοϊουὶ, οἵ. ἀὰδθ ῬΥΟΧΙΤῚΘ 
δηὐοθοράαμπὺ 8 2 ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τοῦ ᾿“στυάγους παῖς; νἱᾶθ 
ἴῃ ργϑϑῖ. οὐῦ. χηθα δαϊθϊομῖβ Αμδθαβ. δὰ 1 2, 28. 11,1. 
ὉὈῚ 51Ώ11}1ἃ δἀαιθαχηθπΐα Θχριηχὶ. 9. οἵ τε αὖ τὰ πολεμικὰ 
ἀσκοῦντες Ὁ 5100. (ἐὔοτα Ταπύ. ΑἸᾺ. πἷἶβὶ φαοᾷ πολέμεα μαθοπί)} 
καὶ οἵ ταῦτα τὰ πολεμικὰ ἀσκ. ΟΑ αὶ (Ὀπ4). Αὐ πθο ρ]δοθὺ ἱπ 
Ὦδ6 ῬΥΪΟΥῚΒ ΟἸα 5815 ᾿ἰϑούϊομθ ταῦτα, ααδηᾶᾷο ῬΘΥΒῚΒ ΠΟ ὉΠᾶ8, 
Ὀ6]]1οα νἰγύτιβ ἐυἹρθαϊαν, 568 οἰΐϊδιῃ ἐγκράτεια οὐ σωφροσύνη; 
οὐ γοϑρομᾶθὺ ᾳαοᾶ γὙϑοθρίμηιβ Π16]1ὰ85 οἷ8 αὰ80 δηξθοθαπηΐ 
οἵ τε τῶν παραυτίκα ἡδονῶν .... οἵ τε λέγειν προϑυμού- 
μενοι; τασίαϊο δαΐθιη 56126] τὲ αὖ τὰ ἴῃ ταῦτα οοἴθγα (καὶ 
οὐ τὰ) δᾷδουθ ργοοϊῖνθ ογαῦ. 12. τοὺς δ᾽ ἐπαίνου ἐραστὰς 
ἀνάγκη διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ἧ- 
δέως ὑποδύεσϑαι ΟἽ τοὺς δὲ τοῦ ἐπαίνου ἐραστὰς ἀνάγκη 
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ἐπὶ τούτῳ πάντα μὲν πόνον... ... ὑποδύεσϑαι ἢ) ρ»γ. (Ταηύ. 
Α14.)} τοὺς δ᾽ ἐπαίνων ἐραστὰς ἀνάγκη κτᾶσϑαι τὰ αἴτια. 
διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον. πάντα δὲ κίνδυνον ἡδέως ὑπο- 
δύεσϑε ΑΟ. θΘυϊὰ χτᾶσϑαι τὰ αἴτια 5ισπϊδοοὺ ποιηοάστα 
Θχρ οανὶῦ: οοηΐοσ ῬΒΠ]ΘΙΡμασπη ααἱ ἱπἰογργθίαθαν ἵϑα 5101 
ΘΟΙΠΡΑΥΔΥΘ ἀΌΟΥ οϑαϑ88, ἰδ ἀδηὐτιγ᾽, ἰύθτη Ἡθυ ] θ᾽ ατη οχ- 

ΟΡ Ἰοαπέθιη: τὰ αἴτια τῶν ἐπαίνων; ὁοομίγα ἴῃ 618 αὰ88 (Οὐ οὐ 

ΎΨ ΡΟ σα» 

Ὁ οοὐϊοῖθαβ οομπηαπῖα βαηὺ ἀνάγκη-ὑποδύεσϑαι ἱποδὺ 56}- 
ἐθηϊία σοῦ Χοπορμομίθα: 1 2, 1 ὥστε πάντα μὲν πόνον 
ἀνατλῆναι. πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσϑαι 
ἕνεκα, Π| 8, 51 ὡς χρὴ ἐπαίνων μὲν ἕνεκα πάντα μὲν πόνον, 
πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύεσϑαι. Αρᾶρθ ᾿σΊῦαν ᾿ηϑαϊθαπι δα- 
αἰξαγηθπίθχῃ, απο ᾿πᾶθ ἃ ΖΘΆΠ1]Ο ΟΠΠ65 ΥὙΘΟΘΗΓΊΟΥΘΒ ΘΙ ΟΠ 65 
ἱπααϊπανὶξ; ἃ γθγῸ ΠΙΡΥΔΥ5. ΟΟΘΙΟΙ5 α ΘἰἤηΧΙ586 νἹἀθύασ αὖ 
Βἰδπίϊ ογαύϊομϊ βασουτγουθῦ, ροβύα δὴ 501100 ΘΥΤΌΤΘ ὑποδύεσϑαι 
ἰπ ὑποδύεσϑε ταυΐαύπτμη οβϑύ. ὀθίθσθη διὰ τοῦτο ἢ. 6. διὰ 
τοὺς ἐραστὰς ἐπαίνου εἶναι αυοᾶ ῥγΥἱον οἸα5515 ΟΚ Α αὶ μαθϑὺ 
Ργδθία! ἐπὶ τούτῳ 1}}1, αποᾶ ἴῃ οοαϊοθ Ὁ θϑβύ, τυ οΥ ἰπ- 
Ῥυΐτϊβ Ἰἰοοὶ οαἰϊαδᾶδηι ἴῃ ΧΟΠΟΡΒΟΙἑ8 Η]θγομθ 4, Θ εἰ δὲ 
σὺ οἴει, ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὃ τύραννος 
διὰ τοῦτο καὶ πλείω ἀπ᾽ αὐτῶν εὐφραίνεται. 

θ, 1 ἐπεὶ δὲ ΟΡ (Ταπί. ΑἸ4.) | ἐπειδὴ δὲ Δα. -- 
ἂν ροβὺ οὐδένα ΟΡ ΑΘΒ. [ομι. Ὀὶμᾶ. --- λύσαντα ΑΕ ᾿ 
ἄλλο οὐ ἀήσαντα Ὁ, (ἄλλο ἀύσαντα Ταπἰ), λήσαντα ΟΑ (Α14.); 
λήσοντα πᾷ. ἨἘδοΐθ ἰδπιθὴ λύειν ἀρίεπαογυιηΐ ΚΙούΖ οὐ 
Μαᾶνὶρ: οοπῆοραηῦ πα] ατη 8] ἴατὰ γι (πα ]]πτὰ δα δὰ- 
σανϊατα) Πα Τονἱβ σημεῖον ἰγγϊδατη ἔδοθυθ ροβ80. 3. συνιξίης 
Ῥαρίαξίαε5 1 συνίης ΟΑ ΟΕ (Ταπύ. ΑἸ4.), συνείης Ὁ (Π1π4.}. 
οἵ, ἴῃ ῥγοχίμηβ γιγνώσκοις οὐ εἴης. 8. τὰ ἄριστα πρ. ΟΡ6 
τὰ οἵα Α. δέον. (Τππὲ. ΑΔ. Ὀϊπᾶ.). Οὗ, Ἠονεοίη. 5. ἔφη, ὦ 
παῖ; ΟΙἿᾺ ϑίον. (Τππῦ. ΑἸ4.} ἔφη ὁ πατήρ, Δα (Ριπά.); 
Ο ἀαρίίεθμι Ἰθεύϊομθπι παροὺ: ὦ παῖ ὃ πατήρ. --- τούτων 
{πέρι παρέχοντας ααυϊᾳ, δἄνονβ. οὐ. 1 351. 8. τὸ τοι- 
οὕτους αὐτοὺς ὄντας ὑποπτῆξαι ΟΠ ῈΕ (Ταμΐ. ΑἸΑ.). | αὐτοὺς 
ὄντας οἴη. ΑΘ (Ὀ]πὰ.) --- φιλοπονεῖν 50] πὶ ἱπ ἤη6 βθοίϊ οἱ 
Ὁ ργυ. ϑίοθ. [ φιλοπονεῖν προϑυμούμενον ΟΑ αὶ (Ταπύ. ΑἸ. 
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Πϊπὰ.). ΟἿ, Οοδοὺ ρ. 381. 9. δὴ σύ, ἔφη, ὦ παῖ, ΟΕ, δὲ 
ἔφη: ὦ παῖ, σὺ Ὁ (Τυπύ. ΑΙ4.) Ι δὴ σύ, ὦ παῖ Αα (Ῥμά) 
ΟΥἾ550 ἔφη. --- Κυαξάρου 5ογρδὶ, Κυαξάρεω ΟΑΛΟῊΉ | Κυ- 
αξάρει Ὦ (Κυαξάρῃ Ιᾳπὲ. ΑἸ4. Ὠϊπ8.). --- μὲν σοὶ δεήσει 
ΟἹ (μἶβὶ ᾳαοᾶ Ὁ δεήσῃ) (Ταπί. ΑἸ4.}} μὲν δεήσει ΑΙΟ αὐ. 
1385 ρυ. οὗ Βομθηκὶ ἴθ Βαγβίδηὶ 8 γοθῦου. οὶ]. ΧΥΠ 
Ρν8 (Ρπά.}. --- δαπανᾶν ἐκεῖνον, οὐ γιγνώσκεις Μααάυὶϊφ] 
δαπανᾶν, ἐκεῖνο οὐ γ. Ἰ1ὈΥ] οὐ 6] 1 0168. ---- ψεύσηται (ψεύδη- 
ται Ὦ), πῶς σοι ἕξει ΟἿ ῈΕ, (Ταμί. Α14.) | ψεύσηται, ὦ παῖ, 
πῶς ἄρ᾽ ἕξει ΑΟ (Ὀ1πᾶ.). 10. πόρον γενέσϑαι Ὁ ϑ[00.| 
πόρον προσγενέσϑαι ΟΑΟΑ (Ταπέ. ΑἸ. ὈΙπᾶ.); οἰάθιη ΠΥ 
ἴῃ οἷβ αὰ80 φῥγοοθάπηὺ πόρος γένοιτο, Ὁὶ Ὁ πόρος προσ- 
γένοιτο. ϑ'68 τοοῖθ ΠΤ Ῥυΐουθ Ἰοθο προσγένοιτο, 1 6 ΟΥγγοὸ 
ἴρ80 5: ΠρΊ ΔΎ ΘΥ ΒΘΥΎΊΟ δϑῦ; γϑοίθ Ἰάθηη ποο, 4θ 410 ΔΡΊΤΗΤΒ, 
Ἰοθὺ ἴῃ φΘΠΘΥΆ] ϑθηϊθηΐα γενέσϑαι. 11. ἐπάγεται Οοϑεί 
Ῥ. 381. ἄγεται Ἰ10Υ1 οὐ θα! ομδ8. --- [ἔχοντα] ροϑὺ ἐχϑροὺς 
ἀοϊουϊ ΜΜῈαάυὶφ ν». 852, αὐροίΐθ απαοὰ οχ ϑδηϊθοθαθηθθιβ 
τὸ δ᾽ ἔχοντα δύναμιν, πὸ ρογγαν ϑϑοὺ; οοηϊθοθγαὺ Ηθυτη. 
Ξϑδαρρθ ρτὸ ἔχοντα πειρᾶσϑαι τίσασϑαι: ἑλόντα τιμωρεῖσϑαι. 
19. Εὖ γὰρ, ἔφη, μέμνημαι Ο΄πιιδίαυιι5 Τατοῦ ἀρπᾷ ΝΙΒΟΒί τη, 
Βυγϑβίδη. ΦΒγθθρου. Χο]. ΤΧ ρ. 62. | Οὐ γάρ, ἔφ. μέμν. 
ἸΟῪ οὐ οαϊίίομθβ. --- τούτων ὥσπερ καὶ τῆς στρα- 
τηγίας τὸν στρατηγὸν ἐπιμέλεσϑαι ΟἿ (δὶμπᾶ. Οχ.) | τού- 
τῶν ὥσπερ καὶ ὑπὲρ τῆς στρατηγίας τ. στ. ἐς. ΑΘ (Ταμΐ. 
ΑἸ4.), τούτων πρὸ τῆς στρατείας τ. στ. ἐ. Ὁ, (τούτων [ὥσπερ 
καὶ] ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς τ. στ. ἐ. ταα]6 Ὠϊπᾶ. 1,105... βοᾷ 
γούϑ ἰθούϊο δὰ οϑὺ αὐυδῖὴ ΟἿ ρυδθρθηύ, Θιπᾶου ΟἹ πὶ ΟΌ͵Ω 
οοίθυῖβ δαιθουθαβ βθοαΐαβ οταὺ. ἴπᾶθ αυοᾶ ΑἋ οχμιρθηὶ 
ὥσπερ καὶ ὑπὲρ ἰΐα, οΥαχη 6586 σι ἀθέαγ, αὖ ΒΟΥ] ογθίασ ὑπὲρ 
ῬΙῸ ὥσπερ. ἀθίπάθ ΘΟΥΥΙ σου θαυ, οουγϑοῦϊο δαΐθηη οὐ [8]58 
Ἰϑοίϊο καὶ ᾿Ἰπηβϑυΐο δοῃὶ ηρσογθηύαγ, [ἢ Ὁ ᾿πὐθυροϊδίϊο συαββαὺϑ 
65..." 48: εἴ τινας τέχνας ἐδίδαξεν, αἵ τῶν πολεμικῶν ἔργων 
κράτισται ἂν σύμμαχοι γένοιντο: αἱ Ῥαρέαξίαθ8, κράτισται 
Ἡογοῖη 1 εἴ τιν. τέχνας ἐδ. αἷς τῶν πολεμικῶν ἔργων κρά- 
τιστοι ἂν σύμμ. γέν. ΟΑα (Ριμᾷ.), εἴ τινὰ ἐπιμέλειαν ἐδί- 
δαξέ μὲ ὡς ἂν ἕχαστα τῶν πολεμικῶν ἔργων κράτιστοι οἵ 
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σύμμαχοι γίγνοιντο Τ), Ἰΐϑτα Β (Ραγ. 16 νὴ Ὠ151 ᾳφᾳαᾳοα κράτιστοι 
ἂν σύμμαχοι γένοιντο παροὺ (Τππὲ. Α14.). 18. ἐκ τούτου δὴ 
συνῆν τούτοις ἐγώ Ὁ (Ταπί. Α14.}} ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ συνῆν 
τούτοις ΟΑΟ, ἴπ αὐἱρθὰβ ἐγὼ ρΡΥπιο Ἰοθο ροβὶύαση αἸβρ]1οϑύ. 
16. ἀκεσταί Ὁ (Ταπί. ΑἸ4.}} ἠπηταὶ ΟΑ α, ἀκεσταὶ ἀθἔεπα!ς 
Οονϑὺ ρ. 381 ᾿Ἰαυᾶδηβ Βδβκ. Απθοᾶ. ρ. 864, 1ὅ. --- ἀρ- 
κέσει Ὁ (Ταπῦ. ΑἸ4.} } ἀρκεῖ ΘΑ; οἷ, βαρτα ἑκανὸς ἔσομαι; 
ἀοῖπάθ 17. σχολὴ ἔσται. 17. σχολή, ἔφη. ὦ πάτερ. ἔσται 
ΟἹ || σχολὴ ἔσται. ἔφη. ὦ πάτερ ΑΟ (Π1πᾶ.), σχολὴ ἔσται. 
ὦ πάτερ. ἔφη Β (σχολή. ἔφη, ἔσται, ὦ πάτερ Ταῦ. ΑἸΑ.). 
18. μάλιστ᾽ ἂν ποιεῖν 5ογρεοὶ μάλιστα ἂν ποιεῖν Ο ΠῈᾺῈ (Ταπέ. 
ΑΙ4.). } μάλιστα ποιεῖν ΑΘ (Ὀ]π8.). 19. τὸ περὶ τῶν ἐλ- 
πίδων ἔχει ΟΠ ϑίοὈ. [ οπι. τὸ Αα (Τὰπὲ, ΑἸά. 91πᾶ.). 

. 90. σύ τε γάρ ΟἹ (Ταμπί. ΑἸ4.) σὺ γάρ Αα (Ριπ4.) εἴ 
ἈπδΡ. Υ ὅ, 8. Καθιπον 11 ρ. 789 τ. 8. --- ἐκεῖνοι αὖ ταὐτὸ 
ΟἹ οουτ. (Ταπὺ. Α14.). 1 αὖ οτι. Α αὶ με. (1π8.). 22. Οὐκ 
ἔστιν, ἔφη, ὦ παῖ ΟΠ) ΒΒ, αὶ οοὐτ. (Τππί. ΑἸ4.} ἔφη οταϊ ὑππὺ 
Α6 (Ὀ!πᾶ... --- (ἐπὶ τόδ ἐγιβογιῖ. ΟἿ. 21 ἰπ1ῦ. ἐπὶ μέν γε τὸ 
ἀνάγκῃ ἕπεσθαι αὕτη ἡ ὃδός ἐστιν, 24 ἐπὶ τὸ φιλεῖσϑαι 
δῆλον ὅτε ἡ αὐτὴ ὁδὸς. Ἐδρᾶθηι οὐΐδιη ἀποὶξ Ἰοοὰβ. “ΌΘΠῚ 
Ἠου ]ϑη δα συϊσαΐδιη ἀθίομθπᾶδιι αὐὐα} οχ Μθυηου. 1 7,1: 

ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν, ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπὶ εὐδοξίαν ἢ 
θές, 1Π1 ἐπ᾽ εὐδοξίαν 51γη1}}18 βαπὺ αὐδ8 πὶς ἱπυθπϊαηζαυ: 
ἐπὶ τό, περὶ ὧν βούλει, δοκεῖν φρόνιμος εἶναι. --- ὅτι ἐγὼ 
ἀληϑῆ λέγω ΟἿΈΕ (Ταπί. ΑΙ4.} [ ἐγὼ οχ. Αα (Ῥ:πᾶ.). 
1. οὐδ᾽ ἁπλοῦν ΟΡΈΘ (Τππὶ. ΑἸΑ.) [ οὐδαμῶς ΑΟ ργ. 
(θιπᾶ.). Ἑρτορσίθ ναϊραία Ἰϑούϊομθ, ααδτι γϑϑυϊξαὶ οχ οουίο 
σοπβθηβα ΟἿ οοὐΐϊουπι, 1Ππβύγαῦαν ὑοϊϊα8 ααδοϑύϊουβ ἀ16- 
ου]ΐα5. ---- (ὧν ἐπβογμὶϊ Ηογϊοῖη. 29. καὶ ἐξαπᾶν δὲ Ὁ 
(Πππὸ. ΑἸ4.} | δὲ οπι. ΟΑ α (Ὀ᾿πᾶ.). Αἱ καὶ --- δὲ ἴῃ ὁπὰ- 
ΤηθΥ 016 ΧΟΠΟΡΒΟμΙ ἴῃ ἀ6]16118 οβί, οἵ. 82: χαὶ γυμνάζειν 
δὲ, 80. διδάσκειν... ταῦτα ἔδει ἐν ἀνθρώποις Ὁ (Ταπέ. Α14.}} 
 διδ. τ. ἔδ. ἐπ’ ἀνϑρ. ΟΑΟ (Ριμα.). Ηἰἴς ἀποαὰθ αἰέθσγα 
Οἴα5515 Ὑϑυτη βουυαυὶξ, οἵ, 29 πλεονεχτεῖν οὐκ ἐν ἀνϑρώ- 
ποις ἐπαιδεύομεν, αποᾶ Ηογ]οὶπ 516 οχρ!οδὺ αη Δ ρβο]ιθΉ, 
 αἴοθο αἷ8 δίοῃ" σεααοῖιίέ, αἩ ἀθθι ηιαρὶ οἰιθας5 ογϊογηΐ εἰγια εἰδί.᾽ἢ 

; 
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Οθεομ. 2, 18 εἰ ἐπιχειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκῳ μανϑάνειν οἱ- 
κονομεῖν᾽. Ησοο γθγῸ Ιο60 ἐπ᾽ ἀνθρώποις ἰάθτη ΗἩοΥ δίῃ ΡοΣ 
ΖΘΆΡΎΩΔ, ΠΘ5010 αυοᾶ ΘΧΡΠΟαΥΘ βσαθρθαῦ. 82. ἀπείχοντο Ὁ 6 
(Ταμπὲ. ΑἸ4.) } ἀπέσχοντο ΟΑ (Ὀ᾽π4.). 88. χρώμεϑα ἔτι ΟΡῈ 
(Ταμΐ. ΑἸ4.}) ἔτε ογη. ἃ α. καὶ νῦν-ἔτε οἵ, ΠῚ 2, 24,1 2, 1: 
ἔτι καὶ νῦν, ΥΠΠ|Ι ὅ, 28 4110]. --- ἐν τοιούτῳ ἔϑει ἐϑισϑέν- 
τες δογίρδὶ ἰ σὺν τ. ἔϑ. ἐϑ. 110Υ]. Ιῃ βγη 8 5ΘΙΏΡΟΥ ἐν 
ῬΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠΘ 88 Θϑὺ ΧϑῃορΒοι οἷ. 84: ἐν τῷ αἰδεῖσθαι 
συντεϑραμμένοι, ΤΥ ὅ, δ4: οὐκ ἐν χλιδῇ τεϑράμμεϑα, Μοχι. 
ΠΙ 9, 1: ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοίς τε καὶ ἔϑεσι τρεφομένους. 
Ογμθρ. 1, 16: ᾿“χιλλεὺς ἐν ταύτῃ τῇ παιδείᾳ τραφείς. ἐν 
οὐ σὺν 5860Ρ6 σοπξαπασπίαν οἵ, ΠΠ1, 4 υδὶὴ Ο ργ. οἱ ἐν 
ταῖς γυναιξίν, Ο φΟΥΥ. οὗ σὺν ταῖς γυναξίν, ΠΠ1 1, 88 Ο ᾿νε. 
σὺν τοῖς ϑησ.. Ο 6ΟΥΥ. ἐν τοῖς ϑησ., ΥΠΠ 7, 28 συνεκαλύ- 
Ψψατο ᾿ὈΥῚ, ἐνεκαλύψατο γϑοῖθ Οομθά; μος ἅθ αὰὸ δρίτηαβ 
ἸΙοθὺ 680 ἔβϑοι!πι5 510 ΘΥΥΔΙῚ ροίογαύ, ααοᾶ ὅπως ργδθοθᾶθθϑίΐ. 
84. διελεγόμεϑα 6. ϑαιρρε ᾿ διαλεγόμεϑα. 868 ᾿πηρογίδοξαχη 
Θομῆγτηδύαν ᾿ἰπβθασθηῦ ορίδίϊγο χρῶντο. Οἷ οὐΐδχῃ ἐδόκει 
ἴῃ δηϊθοθαθηζθαβ. 88. φιλομαϑῆ σὲ τούτων ΟΠ οοΥτ. ΒΗ 
(Ταμὲ. Α14.}} σε οἵα. Α6 ργυ. (Ὀἰπᾷ.). --- τὰ νέα καὶ ἀν- 
ϑηρὰ Ὁ Ὲ ϑυϊάδβ (Ταηΐ. ΑἸά. | τὰ νεά καὶ τὰ ἀνθηρὰ ΟΛΔΘ: 
αὖ Χοπορμοηθ8 δϑίαϊθ τὰ ἐν μουσικοῖς νέα 5ο]ΘὈδπΐ οὐΐϑηη 
6558 ἀνθηρά: π0η ἰστίαν ϑγϑηῦ αἰγουβδ; ἰὔθχα πῃ Βα θη 05 
ΒΡ ]Π1οἰΐου αἸοϊῦ: τὰ καινὰ μηχανήματα. 389. ὥστε σοὶ μὲν 
ΟἹ (Ταμΐ. ΑἸ4.} ὡς σοὶ μὲν Ασα (1πᾶ.). --- ἠσκήκεις δὲ 
φϑάνων ἕλκειν ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν ΟΑΟ | εἶχες δὲ ἐπιμέ- 
λειαν τοῦ φϑάνειν ἑκὼν (816 ὑγὸ ἕλκων) τὰ πετεινὰ πρὸ τοῦ 
φεύγειν Ὁ, ἰΐθια 6 οοΥγ. (Ταμέ. ΑἸ4.), πἰδὶ αυοᾶ φυγεῖν 
μαρϑηῦ (ἠσκήκεις δὲ φϑάνειν ἕλκων ἢ τ. π. φεύγειν Ὀϊη8.). 
ϑοᾷ Ηδυ θη δὰ φϑάνων ἕλκειν ῥυϊογὶβ ο]855815 (δἰ ἔθυδῃι 
ΟἸαββθπι ΠΊΘΥϑηὶ ᾿πἰθυρο]δύϊομθη ῬΥΔΘΌΘΥΘ πὸμ ϑϑὺ αὐυοᾶ 
Ἰοησίαβ. ἀθιηομβίγθιμ), οομΐοσὺ ΠΠ18 18 ἀλλὰ φϑάνοντες ἤδη 
δηοῦμεν, Το. ΤΥ 76 Βρασίδας Θεσσαλίαν φϑάσας διέδραμε. 
Ηοο ᾿ἰσὶθαῦ 51 Βο6 αποαὰθ 000 5ΘΥΎϑιηα8, Ορὑϊπ|6 Ορρομ απ 
᾿πβηϊθνι ἕλκειν οὐ φεύγειν. 40. [πρὸς] ὁσο ἀοϊουϊ: α 8118, 
Ιοοα ἔἕασιϊοηΐθϑ οἰΐσογ 6 ϑοϊθαῃύ. Αἀάϊύαμη νἱάθύυν πρός 80 
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αἰΐαπο ααἱ αἱροῦνται ᾿ηὐογργοίαγθῦαν. οαριαηύαγ αὖ ΡμΪ- 
Ἰϑρῃπβ τ σϑγὰ γϑυίῦύ. αοα 581 νοϊαϊβϑοῦ ΧΘΠΟΡ ΒΟ 5]ρπῖ- 

ἤσαγο, τϑοΐθ ουβουγαυ Ζθαπῖαβ (αὶ ἴρ86 φεύγειν αἱροῦνται 
οατα Ὦ Βουίρβθγαῦ), Θατη ἀϑαγαμῃ ρούϊα5 ἔιῖ556 ἁλίσκονται. --- 
ἐνεπετάννυς (ἐνεπετάννυες ΟἸΉΠ65 ἰ0γ1} ἄν, ἵνα ἐν τῷ 
5018 Ο΄, ἐνεπετάννυς. ἵνα ἐν τῷ ΠῈ (Ταμῃΐ. Α14.) | ἐνεπ. 
ἄν καὶ τῷ Δα (Ρ μᾶ.). ἕνα ἴῃ Ἔ, πιᾶνρ. γϑούθ θχρ!οαίαν 
ὅπου. --- ἄφρονα Πογίϊοῖη ἀφρόνως ΟἿ (Ταμὲ. ΑἸΑ. Π1π4.), 
ἀφϑόνως ΑΘ. 41. εἴ μας λείποιο ἂν Πεγἐοῖη (εἴ τινος 
λίποιο ἂν Ῥαπέαζί 465) εἴ τινα λίποις ἂν ( (Ταπύ, ΑἸΑ. Ὠιη4.), 
εἴ τινα λείποις ἂν Ὁ Ε΄, εἴ τινας λίποις ΑΘ (εἴ τι ἐλλείποις 
ἂν τῶν πολεμικῶν Ἠοϊπαου θοπῖθο 10). --- ἐν τῷ τοιούτῳ 
δή Ὁ ([ππὶ. ΑΙΔ.)} ἐν τῷ τοιούτῳ δὲ Ο οουν. Αὐ (Ριπᾷ.), 
ἐν τῷ τοιούτῳ ( Ργ. 48. οἵ πολέμιοι ἐπιφανεῖεν Ὁ (Ταπί. 
ΑΙ. Ι δυξίθαϊαπη οταϊ απ ΟΑΒ (Ρ πᾶ); 568 οἵ, αὐδθ 
βθαυπηΐαν οὗ πολέμιοι φαίνοιντο. 44. ἔσται αὐτοῖς τἀγαϑὰ 
ΟἿ ἃ οονν. (Ταπί, Α14.}} ἔ. αὐτῶν τἀγαϑά Δα ΡΥ. (Ριμά.). 
45. πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη (Τὰμπὺ. Α14.} | πολλοὲ μὲν γὰρ αὖ 
ΟΕ (αδὶ᾽ αὖ νἱἀοίαν ὁχ ἤδη οογγαρίαμ), πολλοὶ γὰρ ἤδη 
Ὁ, πολλοὶ μὲν γὰρ Αα (Ὀ1π4.}.Ψ Οε, Ηου θη: ..ἤδη νϑὺ- 
οἰ δὲ ΤΏΔ ὈΠΘΘΥ, ἀδ 65 ἴῃ 5010 Πμ6η ΕΥΤΔΒγ σ᾽ ϑβϑ θη γθο6]- 
τοδίϑισ σοβοίχὺ υιγὰ, 28. ΥΠῚ 4, 9." 

110. Π. 

1,1 εἰς Πέρσας ἀπήει Ο Οἱ οοὐν. (Ταῦ. Α14,} | εἰς 
πόλιν ἀπήει ΑΒ γι. (Ὀιμᾶ.). 2. πόσον τι Ὁ ([απ|. ΑΙ4.}} 
εἰ ΟἷἍ (εἰ {Ππ νἱάρίαν θχ τὶ οὐΐαμι, ἀθὶπᾶθ πόσον ογηϊβθαμη), 
πόσον Θ (ὈὨϊπ4.} 568 οοπΐον πόσοι τινές ἰπΐτα, πόση τις 8 4. -- 
μὲν οἷοι καὶ πρόσϑεν Ὁ (Ταπί.} Ὁ ἰΐα παθογο ἀἰοὶύ Βομπϑίᾶθυ, αὐ 
᾿αυοᾶ Ὀιπάογ ἐοβίαϊαν οἷσι ΡΥῸ θυ ΎΟΥΘ ὑυρορτυδρμῖοο Βα Θ8ΩΙ: 
ὅπ ἴῃ 16 81 Ἀ11οΥ, οἷσι ὁχ οἷοι οΥππι 6580. ααἶν5 Θ0Π- 
 φθᾶθέ | μέν γε οἱ καὶ πρόσϑεν ΟΑΟΑ (Ρ[πᾶ., μὲν οἱ ΑἸΑ.). 
ΝΟΣ ροΐογαῦ ἀϊοθυθ ΟΥτ8 ΟἸη65 (θοβασθ ἐγὶρίηΐα τη] ]]8, 
᾿Βοταϊπυτη!}) ῬΥΟΥΒᾺΒ Θοβθη 6858, ααἱ ἰὴ ρυ]ου 5 ὑθηιρο- 
Τὰ Μοα!β ΔΌΧΙΠΙΟ οββθηῦ στη 1851: ὩΘΟΘ556. Θηΐηὶ θγαὺ ᾿πα]ΐοβ 
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τϑοθρουϑηὺ ϑύθρμδηυβ Ηπαἰο βοὴ Ζθαμθ οοτηραγϑηΐοβ Ὠιοᾶ. 
510. ΧΥ͂ΙΙ ὅ4 Κἀγὼ εἰ Παρμενίων ἦν, ἔλαβον ἄν; ἄοϊπᾶο 
αυοᾶ αὐὐμοὺ δὰ ἰθωραβ Τὺ. πᾶν. ΠῚ 1, 10 Τὰ 51 δῖο 
(Β. 68. πιθὸ 1000) 5878, ΔΗ ΘΥ βϑπίϊδδ: αὖ ἀυτητηοᾶο τηρᾶο 
1ῃ βθα θη ρα ποιοίμην Β50Υ1088, ΠΟᾺ 510 ΠπΘΟΘΒΒΘΥ πὶ ἦν 
ΡῬΙῸ εἴην 5ουθογθ. Νθο βυαΐποιῦ ἴρθα ἰϑοῦῖο ἃ α οοἀϊουχῃ 
εἰ ἔχοιμι, αὐδ ἴπ τϑοθῃθουθβ ϑαϊ]οπθ8 γϑοθρύδ δύ, (,,1181- 
σα] τὴ δηΐτης, ἱπαὰαϊῦ Μϑᾶνισ, τὔγγαμι, 51] Βαθογοὺῦ δύ π8, 
ἕαούατυτη“) πθὸ αὐοᾶ ἔα]50 ποὺ ἔππάδιηθηΐο πῖϑυβ Μϑᾶνισ 
Θχοοσιθανιῦ, ααἱ ἀ6]6η5 ἐποιούμην ᾶθε γγοροϑυϊ: Ἐγὼ 
μὲν ἂν (Π. 6. ἐνορῶ ἄμεινον γιγνόμενον), εἰ ἔχοιμι ὡς τάχιστα 
ὅπλα πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν. ἮἨσο ΘΠΐ ὙΘΥΘΟΥ αὖ 
ατϑθοθ α101 ροβϑιῦ: ἔχω ὡς τάχιστα πᾶσι τοῖς Πέρσαις ὅπλα: 
108 806 50Ππ6]]ϑέθῃϑ ὟΥ αἴἴθη ἔν 8116 αυ:θομθης. --- ποιοίμην 
Ὁ (οοἂ ΘδΡγυ. ποιήμην) ἐποιούμην ΑΘ (Ταπῦ. ΑἸᾶ. Ὀϊπᾶ.), 
ἐποιησάμην Ο οἵ, Βούμο Ζε10. ἔ ΑἸῸ. ὙΥ. 1842, 1604. γΥυπᾶοτη 
ΜΊβο. ὅόορῃ. 158. --- ἔχοντες ἔρχονται “παρ᾽ ἡμῶν ΟΡ (ἰδὶ 
ποῦ ") προσέρχονται μᾶθρθ0) Ι ἔ ἔχοντες ἔρχονται οἱ περ᾽ ἡμῶν 
ἊΣ ἔρχονται ἔχοντες οὗ ὑπὲρ ἡμῶν α (Ταπί), (ἔρχονται ἐ ἔχοντες 
οἵ παρ᾽ ἡμῶν ΑἸΆᾶ,., ἔχοντες ἔρχονται οὗ παρ᾽ ἡμῶν Ὀϊπηᾶ.). 
11. ὡς εἰς χεῖρας συμμίξοντας σ!Ρ ([ἀπ. ΑἸ4.), εἰς οτηῖῦ- 
ἐυαπὺ Αα (Ὀἰπᾶ.. συμμιγνύναι τινί τοϊγϑηβιῦνο 8 1 1 τη 
ὙΠ], 46 αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ --- πολλοί --- συνεμίγνυσαν. 
Δ αΡ, 1, 2. 118, 10. νὴ 9 Ν οὴπ 
{1.1 .8. ΕἾ 1.26. ΕΟ ΤῊ ΤΟ τὰ ὙΠ ἘΠ ΌΤΕ, 
Ὑ11-2. 5. ἀμ Ή ἐν τινὶ εἰς (τόπον τινά) Δπ8}. ΥἹ 8, 24: 
συμμίξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. Ὠοὶπαθ. 1ὔθτη 1π- 
ὑχϑηβιῦινθ ἀθ μοβῦθαϑ πιϑῆτι5 ΟΟμβθυθηθ θὰ5 ΑΠ80. ΤΥ 6, 24 
πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἵ 
κατὰ τὰ ἄκρα. Ογτορ. ΠῚ 8. 18. Ε5]], ΤΥ ΦΧ 90: ἐπεὶ 
δὲ συνέμιξαν, ο. αἰ. Η6]]. ΕΥ̓ 2, 28 τοῖς πολεμίοις. ἨΗΘ]]. 
ΙΝ 8, 358 το. ΙΝ 8, 12 τοι. Ναβαύϑιῃ Ἰσιῦαν ἴῃ οἱυθβ- 
τη 041 βθηὐθηθα, δρᾷἃ Χοπορμομίθμη συμμιγνύναν γὙοΥΌυτη 
ὑγϑηβιθναμη οϑὺ, 564 1:ἄθηη βισηϊβοαῦ αποᾶ συνιέναι; πῸπ 
ἰστύαν ογθαθηατϊη, ὑπὸ 1000 χεῖρας δοοαϑαύγυμη οἱ δἀάϊθαχη 
Θ580: οοπὗτα εἰς χεῖρας συμμιγνύναι πολεμίοις Θοηραιδπηᾶθππι 

"--. 
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οϑὲ οὑτῃ εἰς χεῖρας συνιέναι ᾳποᾶ ᾿ἱπνοαϊῦ ὙΠΙ 8, 22 
οὔτ᾽ εἰς χεῖρας συνιόντες μάχονται, γ6] εἰς χεῖρας ἰέναι τινί 
ΑμδΡ. ΤΥ͂ 7, 1δ: ουἱϊ ορροβίύαμη οβὺ εἰς χεῖρας δέχεσϑαι 
ΑΠΔΡ. ΤΥ 8, 31. συμμίσγειν οὕτα εἰς σοπϊαποίαγα (αὐ ἴῃ 
Ἰοθο βαργα δάϊαΐο Απϑὺ. ΥἹ 8, 14) ᾿πυθηΐθβ ϑὐϊδτη Ηθγοᾶού. 
ΤΥ 1217 ταχύτερον συμμίσγοιμεν ἂν ἐς μάχην ὑμῖν. Οοπίγα 
αἱ χεῖρας συμμιγνύναι ἀοίοπαπηί, οοηΐασταηὺ δαὺ δα ᾿δι1- 
δτη ἸΟΘΌ ΟΠ ΘΙ 86 Θϑὺ ..ἸΠΔ 15 ΘΟΏΒΘΥ το δαὺ δα ἨΟΙΊΘΥΙ 
Ἰοδῦχη, ὉὉΪ 5ἰτηρὶθχ μιγνύναι ἰγαηδιίγαγη ϑϑὺ: 1]. ΧΧΙΤΙ 087 
σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχϑεν. ΧΥ͂ 610: ἢ αὐτοσχεδίη 
μέξαι χεῖράς τε μένος τε. 64 π ἀρυὰ Ἠοχηθυυχα αὐ]ᾶθπι 
αἰοῖθαν δα αῖβ συμμῖξαι χεῖρας πολεμίῳ τινί. --- προσωτάτω 
ταχϑέντες ΟΟ οοὐγ. (Τὰπὶ. ΑἸᾶ; Ὁ οὐ ταχϑέντες). 
προσωτάτω σταϑέντες ΑΟ' ργ. (Ὀ]η4.). --- ἡμέτερον ἔργον 
Ὦ (Ταμί. ΑἸ4.)} 1 ἡμέτερον τὸ ἔργον ΟΑΟ. 8:64. οομξου 
Οοδοὺ ν. 388. 18. καὶ δῶρα ἣν Ο) ΑἸΑ. (δὶ ααοᾶ Ὁ δῶρά 

. γε ἣν Βαθοὺ) | κἂν δῶρα ΑΘ (Π1πηᾶ.). 14. εἰς τὸ μέσον Ὁ 
(Ταπὲ. Α14.} } οχαϊδαπε ΟΑΟΘ, Τὶπᾶογέ ἰπϊασία ποθ ἴῃ- 
οἰαβογαῦ, πὶ Ἰηὐθυθυδὺ (ὐυὶ, αὖ ΟἸΏΠ65 δυτηϑ ἢδθ6 ἴῃ 60Ὲ- 
Βρθούα δαθουθηὺ δἰαθ ΟἸσΌ Πα] οἷβ ροίθϑίδβ ϑβϑοὺ, οἵ, 8 18 
ὉΌῚ ορύϊομθιη οἷβ ργορομὶν ὁρᾶτε τὰ ὅπλα 6. ᾳ. βθαᾳ. εἰς 
τὸ μέσον τυϑέναι πα θ65 Οδοοῃ. 7, 27. 19. οὕτω δὴ ἀπογρά- 
φονται Οὐ »γ. 1) (Ταῦ. ΑἸ4.}} καὶ οὕτω δὴ ἀπ. ΘΟ φουν. 
(θιμᾷ.). 22. περὶ ὁπόσων ἂν ἐγγένωνται ἀνϑρώποις 
φιλονικίαι δογίρδὶ ἰ περὶ ὃπ. ἂν ἐγγίνηται ἀνϑρ. φιλονεικία 
Ὦ, περὶ ὃπ. ἂν γένωνται ἄνϑρ. φιλονεικίαν ΟΑ α (Τυμί. 
ΑἸ. ἰπᾶ,, πὶ ααοᾶ φιλονικίαν Θχμϊθοὺ αὐ βθιαρθυ). ἐγ- 
γίγνεσθαι γογυτα 6556 ἐθβυϊππομπϊο βαπὺ ἤθβρ. [ωμ8ς. 4, 2: ὁρῶν 
οἷς ἂν μάλιστα φιλονικέα ἐγγίνηται ᾿86 τηϊπὰ5 Ογτορ. ΥΠΙ 
Ὡ, 206: φιλονικίας ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν 
καὶ ἀγαϑῶν ἔργων. --- ἐγ ροϑὺ ἂν ἴδο!]6 ὁχοίᾶθγθ ροίογαύ: 
οὗ, οὐΐδια 8 26 δυΐϊὰ5 οδρ (8: τὸ αἰσχύνεσϑαι πᾶσι δοκεῖ 

᾿ς μᾶλλον ἐγγίγνεσϑαι. --- ὧν ἂν ἄρχωσι Ο (Α14.} | ὧν ἄρχωσι 
9, ὧν ἄρχουσι ὍΑ (Τ1χπἰ.).. 28. φανοῖτο Οοὐεί τ. 884 
φαίνοιτο Ἰἰδτ]. 24. ἦν δὲ ταύταις τὰ νικητήρια οἷα δὴ ΟΡ 
(πὶ. ΑἸ4.). 1 ἦν δὲ ταῦτα νικητήρια οἷα δὴ ΟΑΟ (Ρ1μ4.}.Ψ 
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γτϑοθροιδηὺ ϑύθρθδπαβ Ηυζομίπβοι Ζθαμπθ οοιηραγαπίθβ Ὠ]οά. 

510. ΧΥ͂ΙΠ ὅ4 Κἀγὼ εἰ Παρμενίων ἦν, ἔλαβον ἄν; ἀοὶπᾶθ 

αυοᾶ αὐὐποῦ δὰ ἰθπρὰβ Τὸν. πᾶν. ΠῸΊ1, 10 Τὰ 51 δὶο 

(ἃ. 6. πιθὸ 1060) 5818, δΗ ου βϑηθαδ: αὖ ἀστητηοᾶο τηοᾶο 
ἴπ βθαπθηξθυβ ποιοίμην ΒΟΥΌΔΒ, ΠΟ 510 ΠΘΟΘΒΒΔΥΤΌΤΩ ἦν 

ΡΓῸ εἴην 5ουῖθοτθ. Νθοὸ βαΐβοιῦ ἴρβα ἰϑούϊο Αα οοαϊοσαπι, 

εἰ ἔχοιμι, ααδ ἴῃ τϑοθηθίουθβ ϑαϊθίοπθϑ γϑοθρύα ϑϑῦ, (,1α1-. 
Θα]ατη. οαΐτης, ἱπααϊῦ Μαᾶνιρ, τὔγγαμι, 51 Βαρθγοῦ δυμιδς 

ἐδούασαμι ) πὸ αὐοᾶ ἴα]50 ποὺ ἔαπᾶδιηθηΐο ἰδ Μαᾶνισς 
δχοορίταγίδ, απἱ ἀ6]6η5 ἐποιούμην δᾶθο φτοροβυϊ: Ἐγὼ, 
μὲν ἂν (ἃ. 6. ἐνορῶ ἄμεινον γιγνόμενον), εἰ ἔχοιμι ὡς τάχιστα, 
ὅπλα πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν. ἨρΟ ΘΗΪΠ ὙΘΥΘΟΥ αὖ, 
ατδθοθ ἀϊοὶ ροβϑὶῦ: ἔχω ὡς τάχιστα πᾶσι τοῖς Πέρσαις ὕπλα: 

οἴοα Π8 06 ΒΟ ]]5ύθῃϑ ὟΥ αϑϑῃ ἔν 8116 αυ:θομθης. --- ποιοίμην 

Ὁ (εοᾶ Θαρτ. ποιήμην) ἐποιούμην ΑΘ (Ταπῦ. ΑἸᾶ. Ἠϊπά.), 

ἐποιησάμην Ὁ οἵ, Βοΐμο Ζ610. Ε. ΑἸΌ. ΤΥ. 1842, 104. Υυπᾶοῦ 

Μί5ο. ϑόρι. 18. --- ἔχοντες ἔρχονται παρ᾽ ἡμῶν ΟἹ (δὶ 

αὐοᾶ Ὁ προσέρχονται μᾶθ6}) ἔχοντες ἔρχονται οἱ περ᾿ ἡμῶν 
Α,, ἔρχονται ἔχοντες οἵ ὑπὲρ ἡμῶν αὶ (Τυπ|), (ἔρχονται ἔχοντες 
οἵ παρ᾽ ἡμῶν ΑἸΑ., ἔχοντες ἔρχονται οἵ παρ᾽ ἡμῶν Ὠϊηᾶ.). 

11. ὡς εἰς χεῖρας συμμίξοντας Ο) (Ταμί. Α14.}, εἰς οτηϊῦ- 

τὰὖ ΑΘ (θιμ4.). συμμιγνύναν τινί τἸηὐνδηδιονο δα ΒΙ 1 δατα 
ὙΠῚ 1, 46 αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ --- πολλοί --- συνεμίγνυσαν. 
ΑΒΑΡΠ1, ἃ, πῶ, 1, ϑὺ ΠΣ 
Π|Ι1..6. Υ 1,26. ΥΕ δ, ΤΠ ΠΣ ὝΜ 
ΥΙΙ 2, ὅ. συμμιγνύναι τινὶ εἰς (τόπον τινά) Απ80. ΥἹ 8, 24: 
συμμίξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. Ῥοϊπάθ ἔθη ἰπ- 
ἰγδηϑι ϊνο ἀθ ποβοῦθαϑ τϑηπ8 ΘΟμβθυθηθ 5 ΑπϑΌ. ΤΥ 0, 24 
πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἵ 
κατὰ τὰ ἄκρα. Ογτορ. ΠῚ ὃ, 18. ΗΘΙ]. ΙΥ̓͂ 2, 20: ἐπεὶ 
δὲ συνέμιξαν, ο. αι. Η69]]. ΕΥ̓ 2, 28 τοῖς πολεμίοις. Η6]]. 
ΤΥ 8, 38 ἴθι. ΙΥ͂ 8, 12 τἴϑθμι. Ναβαῦδπι ἰριθαν ἴῃ οἱαδ- 
τοὶ βοηθοί ἃραᾷ Χοπορμοπίθμι συμμιγνύναι γουθὰ 
ἐγαηϑι ἰναμπι οϑῦ, 568 ἰάθη βἰσιβοαῦ αποᾶ συνιέναι; πῸ 
ἰσϊθαν ογθάθημπμι, ἀπὸ Ἰοθ0 χεῖρας δοοαθαύγαμῃ οἱ δαάϊθι 
6580: οομύτα εἰς χεῖρας συμμιγνύναι πολεμίοις Θοιηραίαπᾶα 
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οδϑὲ οὔτ εἰς χεῖρας συνιέναι ᾳποᾶ ἱπγοηϊίγ ὙΠ 8, 22 
οὔτ᾽ εἰς χεῖρας συνιόντες μάχονται, γ6] εἰς χεῖρας ἰέναι τινί 
παν. ΤΥ 7, 1δ: εουἱϊ ορροξίναιη οδὺ εἰς χεῖρας δέχεσϑαι 
ἌπδΡ. ΤΥ 8. 81. συμμίσγειν οὕτα εἰς οοπϊαπούαχα (αὖ ἴῃ 
Ἰοοο βαργα δᾶϊαΐο Απᾶρ. ΥἹ 8, 14) ᾿Ἰπυθηῖθβ οὐϊδυη Ηβγοαού. 
ΤΥ 1217 ταχύτερον συμμίσγοιμεν ἂν ἐς μάχην ὑμῖν. (οπίτα 
αἱ χεῖρας συμμιγνύναι ἀοίοηαπηῦ, οοπΐασταμπὺ δαὺ δα Ἰδ01- 
πϑτη Ἰοσα ΟΠ θυὴ 86 οϑὺ 8} 18 ΘΟΉΒΘΥΘΥ Θ΄ δαὺ δα ἨΟΙΩΘΥΙ 
Ἰοοῦχη, Ὁ1 5᾽ηρ]θχ μιγνύναι ἰγδηβιςγατη ϑϑὺ: Π. ΧΧΙΤΙῚ 087 
σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἔμιχϑεν. ΧΥ͂ 610: ἢ αὐτοσχεδίη 
μἶξαι χεῖράς τε μένος τε. 864 π δρυὰ Ἠοχηθυυχη ααϊᾶθχι 
αἰοιδαν δ]1απ18 συμμῖξαι χεῖρας πολεμίῳ τινί. --- προσωτάτω 
ταχϑέντες ΟΟ οοΥΥ. (Τὰπὲ. ΑἸᾶ; Ὁ οὐ ταχϑέντες) 
προσωτάτω σταϑέντες ΑΘ ν»ν. (Ὀ]π4.). --- ἡμέτερον ἔργον 
Ὁ (Τυηξ. ΑἸ4.} ἡμέτερον τὸ “ἔργον ΟΑΟ. 868 οομΐοι 
Οοδοὶ ν. 388. 18. καὶ δῶρα ἣν (1) ΑἸά. (εἰδὶ ᾳφαοᾷ Ὁ δῶρά 
γε ἣν Βαθοὺ) | κἂν δῶρα ΑΘ (Π1πη8.). 14. εἰς τὸ μέσον Ὁ 
(πὸ. Α14.} } οπ αὶ ΟΑΟΘ, ΤῬπάογέ ᾿πίαυϊα ἀποὶβ ἴη- 
οἰαβογαῦ, πᾶτὰ Ἰηὐθγθυαὺ (ὑγυ], ταὖ ΟἸΠ65 ἀἸτηϑι, Πᾶ60 ἴῃ Θ0Ὰ- 
Βρθούα δαθογθηΐ δἰααθ οἰ σθηαὶ οἷβ ροίϊοϑίαβ οϑϑοὺ, οἵ. 8.18 
ὍῚ ορὑϊομθιη οἷβ ρυορομὶῖῦ ὁρᾶτε τὰ ὅπλα 6. ᾳ. 586464ᾳ. εἰς 
τὸ μέσον τιϑέναι Παθ65 Οδοοῃ. 7, 27. 19. οὕτω δὴ ἀπογρά- 
φονται Ο' ρ»γ. ὴ) (Ταπύ. Α14.}} καὶ οὕτω δὴ ἀπ. ΑΟΟ οουν. 
(Ὀϊπὰ.). 22. περὶ ὁπόσων ἂν ἐγγένωνται ἀνϑρώποις 
φιλονικίαι βογίρδὶ 1 περὶ ὁπ. ἂν ἐγγίνηται ἀνϑρ. φιλονεικία 
Ὦ, περὶ ὁπ. ἂν γένωνται ἄνϑρ. φιλονεικίαν ΟΑ Ο (Τυπύ. 
ΑἸα. Ὀιπα,, πἰβὶ ααοα φιλονικέαι Θχμῖθοὺ αὖ βθιαρθυ). ἐγ- 
γίγνεσθαι γογθγα 6556 ὑθβυϊτπομϊο βαπὺ ἤθβρ. 1,86. 4, 2: ὁρῶν 
οἷς ἂν μάλιστα φιλονικία ἐγγίνηται πθ. τηϊπ58 Ογτορ. Υ1Π 
Ὡ, 206: φιλονικίας ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν 
χαὶ ἀγαϑῶν ἔργων. --- ἐγ ροβὺ ἂν ἴ66116 Θχοϊᾶθγε ροίογαῦ; 
οἵ, οἰΐαπι 8 2ὅ δυϊὰ8. οδρ (5: τὸ αἰσχύνεσϑαι πᾶσι δοκεῖ 
μᾶλλον ἐγγίγνεσθαι. --- ὧν ἂν ἄρχωσι Οἱ (Α14.} ὧν ἄρχωσι 
Θ, ὧν ἄρχουσι ῬΑ (1ὰπἰ.). 28. φανοῖτο Οοὐεί ν. 884: 
υπρεηὴ Ἰϊου]. 24. ἦν δὲ ταύταις τὰ νικητήρια οἷα δὴ ΟΓ 

ἐ, ΑἸ4.). 1 ἦν δὲ ταῦτα νικητήρια οἷα δὴ ΟΑΘ (Ριπᾶ.).Ψ 
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ααοᾶ ἴῃ ΟΥ̓ΟμΘ γϑᾶσχὶ, ἴα ηἰθγργθίαπαμπμη, αὖ δηΐθ 
οἷα οορσι αύϊομθ αᾷᾶα8 τοιαῦτα; πὸ ἤθοθϑ8θ οατῃ ϑοῃποὶ- 
ἄογο, αποᾷ ΡΥ] ἰγαᾶαπῦ, ἰπ ἦν δὲ τοιαῦτα τὰ νικη- 
τήρια πγαξθιηιβ. 36. ὥστε ὑφίεσϑαίέ τινας κακίω ἕτερον 
ἑτέρου εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους βογίρδὶ ὥστε ὑφίεσϑαί τινα 
κακίω ἕτερον ἑτέρου εἶν. π. τ. π. Ο), ὥστε ὑφίεσϑ. τινὰ 
καχιώτερον ἕτέρου π. τ. π. Α. Βαϊδαὰ; ὥστε ὑφ. τινὰ 
κακίω ἑτέρου εἶναι ἃ (αυοᾶ ἀϊδοτίο ὑθδίασαν ζΖθαπο οὐ 
510 Β0.θ1ὺ Π1π4.) (ὥστε ὑφίεσϑαί τέ τινα, κακιώτερον 
ἑτέρου εἶναι σ΄. τ. π. Ταπὺ. ΑἸᾶ., ὥστε ὑφ. τέ τινα κακίω τε 
ἕτερον ἑτέρου εἶναι π. τ. π. ϑῥορμαπιβ οὖ δῖ. ζθαπθ, ϑομποϑὶ- 
460). Νοι τϑοῦῖθ 5011 α Ὀιπᾶογῆστῃ ομύθμπιρθγαββθ ἴῃ οὐηϊὺ- 
ἰθηᾶο ἕτερον δῃηΐθ ἕτέρου Θἀοσθιηθῦ οὖ δοπϑθῆδὰ (ἢ οἱ 
κακιώτερον ἕτέρου Ἰοούϊοπθ α οὐ δαϊᾶδο οὐ Παπέϊπδθ ΑἸ ϊπ86- 
αὰθ: τοῦθ γψϑῖῸ θυμάρι οὖ τὲ ἡποᾶ [πηὐπὰ ΑἸάϊπα, ροϑὶ 
ὑφίεσθαι. οὖ αἰΐζογατη τε. αὐοᾶ ὐορηϑητβ ροϑὺ κακίω δᾶ- 
ἀἸϊάθγαῦ, χρυ χίβθθ. οαπὶ ἴῃ ΟΟΘΙΟΙΡ5. ΟἹ ΡῈ5 ἀθοϑβθηΐ, 
αἀδηηομπβίγαί αν ἸΏΡΥΊΙΒ ΘΧΘΙΠΊΡ18 6Χ Χοπορῃοηΐίθ ϑα]αὐὶβ 
ΑὩ80. ἹἼ 6, 81 καὶ ἡ στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅ, τι ἐβούλου ποιῆσαι 
οὐ Ηδ]1. ΥἼΠ 4, 9 ὑφήσεσϑαι δὲ οὐδέποτε ἣν παρὰ τῶν 
πατέρων παρέλαβον ΜΟΜσσήνην, ταύτης στερηϑῆναι, ἴπ απὶθτι8 
ὑφίεσϑαι ουτα ᾿πδβηϊδῖνο σομ᾽ απούθηη β᾽σηϊῆοαῦ:, , 60 ἀθβοθηᾶθυθ, 
πὖ τς 510} ἀδῃϊη δυηϊθάσισθη, ἀα5.Ὁ. Οὐτὴ ἰσιθαν ἴῃ ΔΥῸ 6- 
ΤγΡο ἔαϊβθβθ ὥστε ὑφίεσϑαί τινα κακίω ἕτερον ἑτέρου εἶναι 
ϑρρδγογυθύ, ἴῃ 60 ὑδηΐαμι ἃ ἢ8ο Ἰθούϊοπθ αἰδοθάθηασχῃ ρμαἰαν!, 
αὖ ΟἸίτη τινὰς Ῥ]ΌΥΔ16Πὶ ΒΟΥ ὑα] {1556 ΘΘΗΒΘΥΘΙΠῚ, 5016 ΘΗΪπι 
ἴῃ ΠοΟ Ἰοααθ Πα] σΘΉΘΥΘ, 51 ἕτερος ποη 510 βαθ᾽θούπμι 568 ἃρ- 
ΡΟΒΙΌο αἰβίσι αὔϊνα, ποὺ Ἰρβαμῃ Βα ὈΙΘοὔ δη θοθᾶθῃ8 ἴῃ Ρ] ΣΑΙ 
6586; 510 8 17 γῖὸ τί οὖν ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου δια- 
φέροι ἡμῶν πλὴν τόλμῃ: ΒΟΥΙΡῚ οἰΐαπι ροίογαῦ: τί οὖν ἂν 
ἡμεῖς ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου διαφέροιμεν αὖ τὸ νογὰ ὙΠΠ 
2, 28 ἰηγοηϊίαν: ὥσϑ᾽ οἵ πλέονες ἐχποδὼν ἐβούλοντο ὃ 
ἕτερος τὸν ἕτερον γενέσϑαι, οἵ. οἰΐϊδιι ΤῊσπο. ΠΠ| 51: ἕτερος 
ἀφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ἔϑνησχον. 80. ὥστε 
ἱκανὴν ἔχειν οἷς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον 5ογὶρεὶ (οἵ. Ἠουϑ] θη 
οὐ γοῦν ἔγθ 0. ἀθα θην οἷς καλοίη 5ἰᾶπᾷο..) [ ὥστε ἱκανὴν 
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ἔχειν οὺς καλοίη ἐπὶ ὃ. ΟΑΟ (Ταμὲ. ΑἸά., πἰδὶ ᾳαοᾶ οὐπὶ 
Ὁ μαρϑηὺ ἐπὶ τὸ δεῖπνον), ὡς ἱχανὴ εἴη οὺὃς καλοίη ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον Ὁ. --- καὶ πεμπάδα ὅλην Ὁ | καὶ τὴν πεμπάδα ὅλην 
ΟΑΟ ([ὰπὐ. ΑἸ. Ὀϊπ4.) 568 βϑααϊζαν καὶ δεκάδα ὅλην καὶ 
λόχον ὅλον καὶ τάξιν ὅλην. τ80 ΟἸΠΪΠΟ ἄθ ἀπ απϑᾶδηι 
πεμπάδιε Ἰοααϊδαν, 8608. ἀθ ααϑὶροὺ. 81. ἰσομοίρους πάντων 
ἀεὶ ἐποίει Ὁ (Ταπὲ. Α14.}| ὦ, π. ἀεὶ ἐποιεῖτο ΟΑΟα (Ρ1πά.).ὄ 
ΟΥ, Π 2, 18 ἰσομοίρους πάντας ποιεῖν. 

2. 1: ἀφίκετο δὲ καὶ Ὁ | ἀφίκετο καὶ Ο, ἀφίκετο δ᾽ 
οὖν καὶ ΑΘ (Ταπὲ. ΑἸ4. Ὀϊπᾶ.). Θαϊᾷ δ᾽ οὖν Βοος Ιοοο 510] 
γοϑὶῦ, ἱστοτο. 2. καὶ ἤρξατο μὲν ὃ μάγειρος ἀπ᾿ ἐμοῦ Οἢ 
(Ταμπὺ. Α14.}} ὁ μάγειρος οταϊξαπὸ Αα (Ὀ1π4.) (ἢ 8 4 καὶ 
ὃ ἄρταμος αοᾶ ΟΑα ργυ. ργδϑρϑῃύ, ᾿πὐδούπτη συϑ]ααὶ, αὶ 
Ὁ αὶ δου. θη μάγειρος μαρθῃῦ; ὙΔΥΙΆΥΘ ΘΙ] ροΐογαῦ Χϑπο- 
ΡΒοῃ ἴῃ θδᾶθηη παγγίϊομθ). 4. ἀφ᾽ ἡμῶν ἄρξεται σ ΡΥ. "Σ 
αὖ τὐίθ ἄρξ. δά. 6Ὁ οοΥγ. Θιμᾶ.. δ. ἀνήλωτο μὲν αὐτῷ ὃ 
εἰλήφει ὄψον ὃ δὲ ἔτι αὐτῷ λοιπὸν ἦν ΟἹ ἃ ΘΟΥ̓Τ. (αἰβὶ 
χαοᾶ Ο δ᾽ ἔτε μαροῦ, Ταπΐ. Α14.}) } ἀνήλωτο μὲν ὃ εἰλήφει 
ὄψον δέ τι αὐτῷ λοιπὸν ἦν ΑΘ ργ. (ἀνήλωτο μὲν ὃ εἰλήφει 
ὄψον. ὃ δὲ ἔτι α. λ. ἦν Ὀϊμά. οα Τοαρη., ἀνήλωτο μὲν ὃ 
εἰλήφει, ὅσον δ᾽ ἔτι ἀυτῷ λ. ἦν ὈΙπᾶ. Οχ. οὐ ργαοῖ. Τϑαθη. 
Ρ. ΥΙ, βῖο δηθῃ αὖ Πῖ6 οὐϊδιη τοῦ δηΐθ ἐμβάπτεσϑαι ΔΌΪΟΘΥΘ 
γο]οῦ: ὄψον ὅσον δὲ οοἴογται οατὰ ΑΘ Βυθιὑθαῦδοι, ὨΘΒΟΙΟ 
αὐγὴ ΘΥΤΟΥΘ 8 ΘΟΠΒα] 10) --- ἐπιδεικνύω. ἐπὶ μὲν δὴ 
τούτω ΟἿ 1 ἔφη γροβὺ ἐπιδεικνύω παροὺ ΑΘ (Ταπί. ΑἸά. 
Ῥιηᾶ.). γα] 46 ταΐσττη 1Ππᾶὰ ἔφη ἴῃ ἢπθ οὐδύϊομἹβ Ροδινυῃ; 
αΌΔΥΘ ΘΘΏΒ60 6886 οὐ οπαση οαπὶ Ο. 6. βλέπων εἰς 
τὸν λόχον ΟἿ (Ταπί. ΑἸ4.) βλ. εἰς τὸν λοχαγὸν Α (Ὀ]πᾷ.), 
βλ. εἰς τὸν λοχαγωγὸν α γε. Ἐδθ νογὰ δυΐθιῃ οὐημθβ ᾿πϑϑὶὺ ργοὸ- 
ΘάρΥθ, ΠΟ ΘΘΠ ΟΣΊΟΠΘΠΙ βοϊπθτη. 9. καὶ ὃ ἄλλος δὲ πᾶς 
λόχος ες τὐϑυνένρεχον ΟΑΟΘ γε. ] κι ὁ ἄ, δ. π. λ... .᾿ 
συνέτρεχεν Ὁ. (.... συνέτρεχε Ταπί. ΑἸ. Τϊπᾷ.). 10. τὸ 
προσταττόμενον Ὁ), Ῥμοίϊαβ, δα ϊά. 5. ν. πυϑανούς (Ταμῦ. ΑἸ4.) 
τὸ ταττόμενον ΟΑ6 (Ὀιπά... ΟΥ Οοροὺῦ ν. 884. 14. τοῦ 
χλάοντας καϑίξζοντος Οοὐεοί ν. 88 | τοῦ κλάειν καϑίζοντος 

 Βδυῖ (Ὀιπᾶ.) οἵ, Ἰηΐτα διὰ τοῦ κλάοντας καϑίξειν. --- εὑρή- 
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σεις δὲ καὶ σύ Ὁ Ταμηὺ. ΑἸά. | διό, ἔφη, καὶ σὺ νῦν οὐ ροβὺ 
λέγοντα: εὑρήσεις ΟΑΟ (Ριμ4.). ϑ'6ᾷ διό ῥγἱουὶβ ἔδυη]αθ 
11πα πος Ἰοὺ ἀοβαγαάσγῃ δῦ; ααᾶύθ 0 απριζαθδηι ΑἸ ὕθυ δι 
560 ὶ ἔδυ] αιη. 18. τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου, τοῦ γέλωτος 
ΟΑΟΘ γ»γυ. | τοῦ δηΐθ γέλωτος οἴῃ. Ὦ (Ταμπί. ΑἸᾶ. Οα᾽ δουν. 
Π1π4.), 5βθᾷ Βοὸ τοῦ 5] ὙΘΟΘΡΘΥΒ, γοβρομαθραηΐ ορὑϊμηθ μᾶθ6 
γουθα 118 αἀπὰδθ ργδθοθάσπμηῦ: τοῦτο τὸ πολλοὺ ἄξιον (Π. 6. 
τὸ πλάοντας καϑίξειν). ---- καὶ οἴει γε... - γέλωτα περιποιεῖν 
ἐξ ἐμοῦ ΟΑα ῬΥ. Ι καὶ σύγε γέλωτα πειρᾷ ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ 
Θ᾽ δοῦν... χαὶ σὺ δ᾽ αὖ γ. πειρᾷ ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ Ὁ (Ταμύ. 
Α14.), καὶ οἴξι γε. .. γέλωτα ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ οοὔ. Μοάϊοθα5 
ῬΒΙ]ΘΙΡΩΙ οὐ 1 (βὰν Ἰσμποίαβ, ἄθ αὰὸ νἱᾶθ Πιμᾷ. ργϑοῖ. 
Οχοη. ρ. ὕΠ) (θἰμᾷ. 1ρ56). Α Ῥιίμᾶογῆο ἰδα ὑδαύαχη ἃ15- 
ὁθᾶο, αὖ 6ΘΧ ΟΡΟΤΩΙΒ ὈΥΙΟΥῚΒ ἔδυ! αθ ὑθϑύϊθαβ περιποιεῖν 
τϑοϊρίδιη, ααοα ΟΌΠῚ ΡΘῚ 856 ορἐϊπηθχη δὶ (ὙΪδατα ᾿πογδυ, 
αὐδ5ὶ ὑμοϑδαγτιτη Υἰβὰβ Θοδοθυγαυθ᾽ δ ΡΥρθη., ΘΥΒΡδΥ 7), 
γα 80] πὴ 8η5810 ὈΥΔΘΌΘΥΘ ρούαϊῦ πειρᾷ ποιεῖν Δ᾽ ΘΥ 8 
ξαυη]ῖαθ Ἰθούϊομὶ. 18. ὅτε συνεξεληλύϑασι μὲν ἡμῖν Ὁ ὅτι 
ἐξεληλύϑασι μὲν ἡμῖν ΑΘ ργ., ὅτε ἐξεληλύϑασι μὲν σὺν 
ἡμῖν Ὁ (Ταπΐ. ΑἸά. θ1π4.). Οδἔογαμα σὺν Ἠ]α ἴῃ ἀγομϑίνρο 
οτηθίθση ἰουύαθϑθ ΘΥΥΟΥΘ ΟΥΩΙΒΒΌΤΩ 1ἢ ΤΊ ΡῚη6 δαἀαϊύτιθι ογαὺ 
οὗ 80 αἱέθυβ οἷα886 δὰ ἡμῖν ἰγδούυσμη. συνεξέρχεσϑαι ΑΜ. 
ὙΠ 8. 11 οὐ 4101 ἃρυὰ Χοπορμομύθιη - ἣν δέ τι γένηται 
σῃ (πὶ. ΑἸ4.)} ἤν δὲ τι γίγνηται Αα (Π1πᾶ.) --- ᾿4ρ᾽ 
οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν ΟἿ 6 ([ὰπὐ. ΑΙ4.) } 9 οὖν, ἔφη; 
πρὸς τῶν ϑεῶν Α (Π1πᾶ.). ιάθῦαν 50185 Α ἔφη {πᾶ 
ἘἩΔΌΘΥΘ, αἼΔΥΘ ΟἸΩΪδΒΙ. 20. ἀντιλέγειν τὸ μὴ οὐχὶ Βογηοηιαμη 
(οἴ, οὐΐδυα Ὀὶπᾶ. ργαθῖ. 1ρ5. ΧΙΧ. ϑγιωρ. 8, 8: Οὐδεὶς 
ἀντιλέγει τὸ μὴ οὐ λέξειν οὐ Ὅ]ο ΟἾΥγ8. οὐ. 61. νοὶ]. Π 
ν. 320). | τὸ ἀντιλέγειν μὴ οὐχὶ ΟΑΟ (θι1μᾶ.), ἀντιλέγειν 
μὴ οὐχὶ Ὁ (Τὰπὲ. Α14.). 28. τοὺς κοινῶνας Πογἐδῖρ, ἰ τοὺς 
κοινωνοὺς ΟὉ 6 οοτν. (Ταπῦ. Α14.), τῆς κοινωνίας Α Οα (Ὀ]1πᾷ.). 
ψιδούαν ἴῃ δυομθύγρο κοινωνοὺς οὐ κοινῶνας ἀπρίοχ ᾿Ἰθοῦϊο 
ἔα 1586, οχ χοινῶνας οΥαχα ἴῃ α 1πᾷ χοινωνέας αποα τηΐγτιτι 
οβὺ Πιμάογῆο ἱπηροβυῖθ8θ. --- οὗτοι καὶ ἡγεμονικοί εἰσι ΟἿ 
Θ᾽ ον. (Τα. Α14.} } ἡγεμονικοί εἰσι ΑΟ' νυ. (θ|πᾷ.}.Ψ 
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26. καὶ μὴ μέντοι σκοπεῖτε 5ογὶρδὶ καὶ μὴ δὲ μέντοι σκ. 
ΟἿ) (Ταπῦ. Α14.) μηδὲ μέντοι σκ. Αὖὑ αἴῆντηδηβ ϑηπηὐϊδίατη 
ΒΘααϊ αΥ ἴῃ Ῥγοδα οΥαύϊοημθ χαὶ μὴ γϑὶ καὶ οὐ, Ὠθα 6 γΘ7Ὸ 
μηδὲ γ6] οὐ δὲς 81. πρὸς τοῦτο ἔφη. Μὰ Δία" οὐ ΟἹ 
πρὸς τοῦτο εἶπε, Μὰ Δία ἔφη. οὐ, Ὁ (Ταπ. ΑἸ. ιπ4.) 
Μὰ Δία οὐ πρὸς τοῦτο ἔφη ΑΟ ργ. Ερο νϑῖοὸ ροξϊαβ 
αὔδα Ὁ (αὐ ἐδοϊαηῦ οἄϊξουθ8) οὈἐθιαρουαυὶ, οαπὶ ἴῃ ὑδη 1110 
ἰπξουναο πὸὰ ρυΐάγοα ροϑὺ εἶπε τϑροϊϊ ἔφη. Ὑἱάθ 
ΒΟΒη Θ᾽ θυ ΟΡ Θαπᾶθηη οδιιβαηιὶ ἸΟηρΒ ΡΥΟΟΘαθηΐθυη, 
αὖ ἐούαμη {Ππ πρὸς τοῦτο εἶπε ἀ6]6Υ1 ἰαθθαύ. --- πάντων 
τῶν γυμνασίων ΟἿ α (Τππΐ. ΑἸ.) | πάντων γυμνασίων Α 
(Ριπά.). 

8,8: ὡς, εἰ μὴ... προϑυμήσεται, οὐδὲν ἐσόμενον (Ὁ 
(Ταπΐ. ΑἸ4.} | εἰ μὴ ... προϑυμήσεται, ὡς οὐδὲν ἐσόμενον 
ΑΘ (θιπᾶ.). --- ὃ μαχ. ΟἿ αἱ οοὐτ. (Τὰπὲ. ΑἸ4.} | μαχ- 
ΑΘ ρυ. (θιπ8.). 4. τοῖς μὴ ϑέλουσιν ΟἿ) Οἱ οοὐτ. (Τπηύ. 
ΑἸ4.} } τοὺς μὴ ϑέλοντας ΑΘ ργ. (Ὀἰμᾶ.). 6. ἀλλὰ καὶ 
ἐχεῖνο Ο1) (Ταπί. ΑἸ.) ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ΑΘ; --- ἢ ἐγὼ βούλομαι 
ΟἹ (Τυπὺ. ΑἸα.)}} ἢ βούλομαι ΑΟ ργ. (Ὀ1πᾶ.) α οουν. 
1. καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγεννεῖ ἀνδοὶ ἐοικώς 
ΟΑΟΘ καὶ τὸ σῶμα οὐκ ἀφυὴς καὶ τ. ψ. οἷο. Ὁ (Τπηΐ. 
ΑἸα. θῖη4.). Ηοο Ἰοθο οὐβθουιίτβ 5.πι ῬΥΊΟΥΪ 6]85581, ΟΌΤη 
οὐκ ἀφυὴς αἰξογῖϊαθ οΟἸαββὶβ νυἱάθυθίαυ ΠῸΠ Ηἶβδὶ ἰηΐθυ- 
Ῥγοθίαϊϊο 6886 δάάϊία δὰ οὐκ ἀγεννεῖ ἀνδρὶ ἐοικώς; οαὶ 
δοσοαϊῦ απο ἀφυής ποη 5οϊθὺ Ὧθ δούρουθ αϊοὶ, βϑᾶ δᾶ 
Ἰπϑοίθτα δηϊμὶ ρουξίμουθ. Ὑιᾶθβ οὐκ ἀφυὴς 1110 γτϑηιοΐο 
θέϊατι σοποϊπηἰ αΐθυη οὐδϊοπβ δαρθυ]. (Οδὕθυ αι ΤΠ ΘΠ ἀΌΤΩ 
ἴπ ῬΥΟΥΘ δηλ δθ Α Οα 5019. οὐ ίογθ συνήϑης καὶ. οὑπὶ 
δαδοαῦ Ο. 8. τό τὲ γὰρ τοῖς ἄρχ. πείϑεσϑαι Ὁ (Ταπῦ. 
ΑἸ4.). --- τὸ γὰρ οἰο. ΟΑα (Ρ[πά.. - τό τε πρὸς τοὺς 
πολεμίους 0 ΡΥ. Ι τό τε τὰ πρὸς τοὺς πολ. ΑΘ (9)ὴ) Ο 

᾿ οὐντ., τό τ᾽ αὖ πρὸς τ. πολεμ. Ὁ (Τυμΐ. ΑἸᾺ. Ὀϊπ.) --- 
9. δείκνυται μάχη ΟἹ δέδεικται οοἰονὶ ἸἸΌΥ], οὐ ΟἸη 68 ϑαἰ ]οπ68. 
᾿ς Ραΐο Ἰ᾿ϑοὔϊοποιη Οὐ ἀπῖοθ γϑυᾶπι 6586: σῇ, οεϊπιι; 11 ἡ μάχη 
βαταλείπεται. 11. ἔφη, αὕτη ΟἿ Α (Ταπὲ. ΑἸ4.} | αὕτη, ἔφη 

3 Θ (Ὀϊμᾶ.). 15 [εὐθύμως] ἀοϊουϊί Θοϊυιοὶον αὐ 6Χ τπϑυρίπδ! 8 

᾿ μ᾿ 

ΝΣ 
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πούδ ἰπ]αύπμη. 10. πολλοὶ ἑκατέρων συναγορεύοντες 5ογιρϑὶ) 
πολλοὶ ἑκατέρω συναγορεύοντες (ἢ). πολλ. ἑκατέροις συναγο- 
ρεύοντες α οοὐΥ. (Ταπὲ. ΑἸ4.), πολλοὺὲ συναγορεύοντες ΑΘ 
Ρρυ. (θ1μ4.)δ. ἑἕχατέρων. ᾳαοᾷ οοπΐθοὶ, ἢ. 6. ϑὺ ὁμοτίμων εἷ 
δημοτῶν, αὖ Π]ογάτα ΟἸγγβαμίαβ, μοσατη ῬΏΘΥΘα]85 ἰθοθυϑηῦ. 
Οὐ ΠῚ 1, 6 οὕτω δὴ καὶ ἄλλοι ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ 
Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων συνεροῦντες. 11. Ἐκάλεσε δ᾽ 
ἐπὶ δεῖπνον ὃ Κῦρος καὶ ὅλην ποτὲ τάξιν ΟἿ) (Αἱ οοΥΥ. 
([αμῦ. ΑἸ4.) | ἐκάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον καὶ ὅλην τάξιν Αα 
Ρυ. (θιμ4.). 18. παρεσκευασμένον οὕτως Ὁ (Ταπύ. ΑἸ4.), 
παρασκευασάμενοι οὕτως Οὐ, παρασχευασάμενοι 5ῖπ6 οὕτως 
Αα (Ριμᾷ.). --- οὗ μὲν ἔβαλλον ταῖς βώλοις καὶ ἔστιν οἱ 
Π (Ταμί. ΑἸ4.), οἵ μὲν ἔβαλον τοῖς βώλοις ἔστιν οἱ ... Ο᾽ οἵ 
μὲν βάλλοντες ἔστιν οὗ... ΑΟ γγ. (Ὀ1π4.). Ηος αποαὰθ 
Ἰοοο οοϑούιπβ βγη 6χ οοῆβϑηδα (ἢ ναϊσαΐδηῃ δηΐθ ΖΘ. ΠῚ 
γοϑυψαθσθ. Νϑο ργοΐθοίο αποα Ὠϊ οοάϊοθβ θαι θθηῦ, πορϑθιὺ 
αὐϊβααϑηλ ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 15 6556 ΡΟΒ56, ΡΥΘΘΒΘΥ ΟΠ ΘΌΤΩ ΡΘΥΞΙΠ]]ΘΤῚ 
αἀθβουρυομθυ 11] σΟΘΥ δι 115 ἴῃ ΗΘ]]θηϊοὶβ. ἀοαογιὺ ΠΕ 4. 6: 
ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἐγίγνετο, ἐν τούτῳ . .. δρόμῳ προσ- 
ἔπιπτον καὶ ἔστι μὲν οὃς κατέβαλον, νοΥθο ἰσιξαγ βπϊΐο 
κατέπιπτον Ἰηϊζαγη οογίδιηθῃ βιρηϊποαῖαγ, ἀθὶπᾶθ καὶ ἔστι 
ὙΘΥΘΙΒ 48}15. ἔαθυιῦ βαοοοββαβ: 5160 ἴῃ οοαἀϊοθχση ΟἿ Ἰϑοῦϊομθ 
οὗ μὲν ἔβαλλον ταῖς βώλοις καὶ ἔστιν οἱ καὶ ἐτύγχανον 
(ἴα ααἰθαδβ, αὖ μος ἀΠῸ νϑυθο οομύγα ΒΟΥ ΠΘΙΏΔΠΠ ΤΩ ΤΩΟΠΘΆΙΏ, 
καί δηΐθ ἐτύγχανον ὩΟμ Ξαρουυδοσαῃ, ααΐρρο αποᾶ 510: 
ἵνε]᾽, ᾿οὐϊδηη, πᾶπὶ ουϑηΐ οὐϊδιη ααἱ 'ἴπ γᾶπππὶ ἰδοθυϑηΐ. 
Οπηΐηπο τούαμπη δχϑγοϊθαμη ἰπδυϊασαμι οϑῦ, αὖ ἀθμῃηοηβίγα- 
γΘΟΙ ΒΌΡΘΥΙΟΥΘΒ 6556 αἋΪ ΘΟΠΊΪΠΤΙΒ ῬΌρΡΤ ΔΚ 618 ααἱ ΘΠ1]- 
ὕ8. Οὗ 8 19. 20.). Οομπίχα 51 οαη ΑΟ Ιοσὰβ οὗ μὲν 
βάλλοντες. οοσὶϊίαθ!ομθ δᾳᾶδβ οὗ δὲ παίοντες ὭΘΟΘΒ586 51, 
αυ851 ΔΙ ΘΥῚ δὴ ΠῸΠΟ Βαθαπι θοῦ βαβοϊρθυθηῦ: ἰα αποᾶ 
Ροβίθα ἀθυυαγη ἔδούπμῃ οϑὺ: ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο. ὅ10 ΘῃΪγη 
οἰάθηιν Πρνὶ ΘΟ (Ταμῦ. Α14.) μαθϑμὲ [ ὅπου δὲ ὁμόσε γένοιντο 
Α6. Ηοο αὐοαὰθ ἔβη 6556 ΤΠ ΘΟΠΟΘΑ͂ΘΒ, 51 ῬΘΥΒΡΘΧΘΥῚΒ 
τηΘοαπι ὑοΐο μος οοπὐοχίαι ἐνταῦϑα δὴ --- γέλωτι καὶ παιδιᾷ 
ΡΥΠηαμὰ ἰδηΐαμη αὖ τα ἀϊοᾶπι δούαμῃ ἰού ΟΘΥ ΔΙ] Π15 
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ἀορίησι; αὐᾶγθ ᾿ἰουϑηαϊ ποίϊο, α8}18 ἰποϑὺ ἴθ ὅπου -- 
γένοιντο, 8ἃ0 Ποο ἰοῦ ἃἰΐθῃαᾶ. Ουοᾶ 60 βγη οομίθπᾶο, 
αὐοᾶ τἰογαύαμη 6880 Ὦ00 βρθοίϑοι! στη ἴῃ 68 ἀθπηατη α86 
βϑαστπίαν παυγϑύπμι υἱἀθπαβ: ἐν μέρει γε μὴν οἵ ἕτεροι οἷο. 
ΟΥ οὐΐατα 8 20 ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο. --- ὙΙάΘ οἰΐϊδηη αα8θ 
Οονοίαβ ρ. 386 ἀθ Ἰϑοϊΐοπθ ΑΟ ὁμόσε οὐβθυνυδυθυῦ. --- 

ΟΝΟΘΟ τηϊπὰβ βουνϑαηπάθη ἐπικυπτόντων ἐπὶ βώλους αποᾶ 
Ῥγδϑρθηΐ οἰάθια 6) (Ταπέ. ΑἸ4.), οαπι ἐπὶ βώλους οτοϊἐαπὲ 
ΑΔ (Ρἰπᾶ.)}; απο πἰδὶ δαδ᾽ᾶᾷθυβ, ΟΣ ΟἸΠΪΠΟ 586 ἀθυηβουϊηῦ 
11 ποὸὰ ἰπίθιὶοσθβ: αι ἰθραπῦ 5656 αὖ σ]θθα5 ἃ 5010 
ἐο!]οτοπί. Ἐρᾶθπι ἰοοο τϑοῖΐθ ἰάθῃ Ο τῶν δὲ ΑἸ θγαπι 
δηΐθ ἐπικυπτόντων οὧὖὐὔὐὐ' ΑΟ ριδϑρϑί, αυοὰ 'ἰπ Ὁ δυτοΥθ 
ΘΙ ἰββατη οϑὲ. 21. ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν (Οὐ ργ. ἢ) αἱ οοττ. ([ππηΐ. 
ΑΙ4.) | ἐπὶ τὸ ἄριστον Ο οοὐτ. ΑΘ ρζυ. (Ὀ1π8.}, ἐπὶ τὸ 
ἄριστον τοοθρουυπηΐ ΤΠ Θ που 5 ὟΥ οἰδῖὰβ Ηπαἰομίηβοη. Ζθαμθ 
Ἡου οὶπ Βυοϊξοηθδοῖ Ὀιπάουῇ 8111: ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἀ6- 
ξεπᾶσπΐ Ὑγοῖβκο Ῥορρο Βουμπθιηϑῆηῃ. ἢ θἔθηβουτιπι ἐπ᾽ 
ἄριστον ᾿ΘοίϊοπϊΒ ρῥυϊπιὰβ Ηπίομίηβοη τἱᾶϊύ, ἄριστον 5ὶ 
δοοϊρίαῦσι, Ὠδθοπάστη 6556 ΡΙῸ ΒΥΠΟΏΥΤΠΟ γοοὶβ δεῖπνον 
αὰδθ 5θαπϊθαγ: Θαμπιαὰθ ἴῃ 80 16 860 βυαηὺ αὈΙΟΘΆΠαΘ 
Βᾶπο ᾿ἰϑούϊζοπθη ὑπθηΐαν ρῥγδϑίθυ Ζθυηιαπι: αἱ οατη ΠΟΟ 
υἱάογοὲ βθυὶ ποῦ ροββθ (εἴ. ΥΙ 8, 81 ἐδειπνοποιοῦντο 
καὶ... ἐχοιμήϑησαν, 4, 1: τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ Κῦρος μὲν 
ἐθύετο. ὃ δ᾽ ἄλλος στρατὸς ἀριστήσας; πἸΒΙ]ΟΙΪΠ 5 
Βυθιξθηθδοῖ ἀΐοογο δυᾶοὶ: ἄριστον, νον πϑοθμον δεῖπνον) 
ἴζα 5686 6Χχ δηρστιϑι!!β Θχρθᾶϊγο οοπδίτβ οϑὺ, αὖ ἀϊοθυθῦ 6586 
ἄριστον ρταπάϊπιη, ααοα οοπέαγία 1118. ἴῃ 51ο ὑθῃίουϊο ΒΌΤΩΘΥΘ 
σομϑαθεβού, δεῖπνον γ61Ὸ 6580 οθῆδῃηι δα ααδη ἃ ΟΥ̓ΤῸ ργδθ- 
ταΐ Ἰοοο οϑϑβϑοὲ ἰηνιαΐα, ὅϑὅ'ϑα αὖ οοποθάδιη ροβίθϑ ἴῃ δ] Ἰατη 
ἀἴθπι Ῥγαθη οασϑα τάξειεν δὲ δεῖπνον ἰηνα7γι) ροΐαϊβ56, 
ααϊὰ ἔδοϊαξ οἷ8β συ ]β ααδ ργδθοθάσμῃΐ οὕτω δὲ εἰσαγαγὼν 
κατέλλινεν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. πο8 οοἰαῦ Ζθῦμθ. [πουρα]θιῖα 
ἰσιξαν 5ἰαίπθυθ οοσίαν αὐἰοῦπατθ ἄριστον ᾿Θοίϊοπθ ἐπθέατ. 
ΑἸΟΥ 56 μαθϑὲ ἐπ᾽ ἀριστερόν οοἀϊοαμα (ΟἽ Ἰθοίϊο: χὰ8 αὐ 

 ἰπ ρῥγαθοθάθηξραβ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 5πῃσᾳϊαγο αὐἱὰ ᾿παϊοαίαν, 
απαοᾶ ρουξποί, ἰὰ αὐοὰ ποὺ Ιο00 γ6] πιᾶχὶπηθ δχρϑοΐδυθἝβ, 
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δα αΙΒΟΙΡΙ Ιμδγὴ χη] 1ύαγθια. [παροὺ ϑηΐϊτη ἰδχὶΥΟμ5, 1056 
ΒΘΙΏΡΘΥ βδίδηβ ἃ ἀθχίγο, αὖ 5] βου βγη ργοσοᾶδηΐ; οὐϊδυη 
αἼἸ βθασαηίαῦν τηούτπϑ Ἰὔθγη 5115 ΟυΘα ἰδοῦ 6556 ραϊδηαιὶ 
βαρύ, αὖ Ιου λόχος δα 5: ηἸβύγϑιη ΟΥΪΠῚ] 856 οομϊοοθῦ, ὀθυ 8 
δα βἰηϊβύγαγη δ] θυταβ οὐ 510 ἀθίποθρβ. Βιϑοῦθ τηοπϑὺ ΘΟ ΒΘ 6. 
1461 ῬΥΟΥΒΙΒ ΠΔΙΥΔΙῚ 4, 2, Ογγυχη ᾿π551556 ΡΥ στὴ ἰᾶχ]- 
ΔΙΌ απ εἰς μέτωπον στῆναι, ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντα τὸν ταξίαρχον, 
ἐν δεξιᾷ ἔχοντα ξαυτόν, Ὁϊ ἀϊοὶ οἰΐδτη ροΐθγαῦ ϑοάθι 
ΒΘη5ι: ἐπὶ τὸ ἀριστερόν. Οὐομέίτα ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἸῃνΘΗΪ ΤΉ 5 
ΑπϑδΌ. ἿΙἿ ὅ, 11: τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσϑαι. 
Οὐμορᾶο Βᾶθὺὸ ομιηῖὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν 
5108 ΤηϑρΏ0 αθίγηθηΐο οὐϊδηι οὐ ρούμϊ856, 5604 1ἄθχη 
οὐϊδη ἀθ 4, 2 ἀἷοὶ ρούθϑὺύ. ὅϑὅοϊϑὺ ϑῃϊη ΧΘΏΟΡΒΟΙ οἰϊδηη 
Ποίαθ πϑυυϑίϊομθβ τ] ηὐ5 ΤΟρὰ5 ἰδ ϑοουγαῦθ ΘΧΟΥΠΔΙΘ 
αὐ] τ6 σούϑ ἰδοία, οβϑθηῦ αα8 πᾶυγαῦ. (ὐθύθυτιση το θη ἀπ τη 
δρυὰ Οτϑθοοβ ἄσοθβ ᾿ρ805 ΒΘΙΏΡΟΥ ἃ αθχίγο ϑίαγθ απο 
ἈΘΘΥΥη6 Θχροϑαϊῦ ΠαρΘὈ1], ΦΔῃγΌ. ἢ. ῬΒΙ]Ο]οσΊΘ ΘΌΡρΡΊθα. Υ 
Ρ. 610 5θ4ᾳᾳ. ἘΞ Χομορμομῦθ 0850 αὐζα!ῦ 1116 Ρ. 619 οοχὰ- 
Ῥ]ΌΥΘ5 Ἰοοο8. --- εἰς ἕνα οὕτως Βογηθοηιαηη | εἰς ἕνα ἰόντων 
᾿ρΥὶ οὐ Ὀιμᾷ. (εἰς ἕνα ἰέναι οὕτως ϑέθρμδπηαβ). 

4. 1: ἐβούλετο (Οὐ γ»γ. 12) βούλεται ΑὉ (Ταῦ. ΑἸΑ.) 
ορύϊμηθ ἐβούλετο “ἕπτα σνοϊθραῦ ὁπ τ16 πιϊϑὶθ. οἴ, Εν 
ΠῚ 2, 29 οὐ 101] Ηθυ]θίη, ἐδέου ΥἹ 2, 1. 1. ἐξ ὅτου 
(Ταπὲ. ΑἸ4.} ἐξ οὗ 0, (Ριπὰ.. ΠΙυᾶ ρυδοία!! αὖ γΘ 76 πθτῳ 
γοραύϊνυιμι. 11. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν ὃν αἰσϑάνομαι 
πολλὰ δαπανῶντα ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἶναι ΟἿ (Ταπὲ. ΑἸᾷ., 
ὨΪ5] αυοᾶ δαπανῶντα πολλὰ φοπυπ) | πρὸς μὲν οὖν σὲ 
πάντα ὁρῶν αἰσϑάνομαι πολλὰ δαπανῶντά σὲ ΑΟ οθέοΥβ 
ΟΥἶ5515 (πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντων ὁρώντων αἰσϑάνομαι 
πολλὰ δαπανῶντά σὲ οὔτ ϑομμθίάθυο Πϊπᾶ. ἴῃ ΤΘΆΡΏΘΥ.). 
Ι͂ῃ ναϊσαύα Ἰθοίΐομθ ααϑῖὴ οχ ( γϑϑέϊαὶϊ, πάντα οβϑὺ 800, 
βίησ. τῇ, οὗ 1Υ̓ 1, 20: ἕνα μὴ εἰς τὸν σὸν ϑησαυρὸν πάντες 
ὁρῶμεν. 12. ποτέ σου μέμνημαι ΟἿ (Ταπὲ. ΑἸ4.})  μέμνη- 
μαί σοῦ ΑΘ (Πιμᾶ.) -- {τὸ δῃΐύθ στράτευμα ἰηβογαϊ 
ΘΒ πϑἱ θυ. --- (πότερόν μοι κρεῖττον στρατεύεσθαι)... ἢ 
ἐᾶσαι ἐν τῷ παρόντι 8ογίρβὶ 1... . ἢ λυσιτελεῖ ἐᾶσαι ἐν τῷ 
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παρόντι ΟἿ), ἢ λυστελεῖν ἐᾶσαι ἐν τῷ παρόντι Οἱ ΟΟΥΥ. 
(Ταπῦ. ΑἸ4.).... ἢ νῦν ἐᾶσαι ἐν τῷ παρόντι Α Ο ρμγΥ. (Ὀϊπᾶ.). 
5οα ρμἱδοθῦ πϑυΐγυτη: πᾶτὴ οὐ λυσιτελεῖ ροδὺ κρεῖττον ΒΌΡΘΥΙ- 
γδοιατη οὐ νῦν βθαιθπύθ ροϑὺ ἐᾶσαι: ἐν τῷ παρόντι; αἰϊπᾶ 
Θηΐτη οϑὲ ΠῚ 1, 29: ἐν τῷ παρόντι νῦν. ὍὈῚ νῦν οὰμπι ἐν 
τῷ παρόντι οοπϊαπσιίαν. ϑἰαύτπιο Ἰριαν λυσιτελεῖ ἸηὐοΥρΥθίδηα! 
δ δα χρεῖττον δἀαϊξατη, ᾿ὔθιη νῦν δα ἐν τῷ παρόντι, αἰγαχι- 
α͵Ὧθ ἰπ οὐδίϊομθιη ᾿ΥΥΘΡβῖ5886, 1{ΠπΔ ἴθ Οἢ, δοὺ ἴθ Α6. 
10. τοῦτο ἤδη ὕποπτον ΟἿ (Τυηί. Α14.} | τοῦτο οτὰ. ἃ αὶ 
(Ὀ᾽μπᾶ.). 11. τῇ ᾿Ασσυρία Ο) αὶ οοτν. (Τὰπί. ΑἸΔ4.) | τῇ 
Συρία ΑΘ ρμγ. (Ὀ1π4.). -- ἂν ἴοις ῬΠΝΘΙ 1 ἀνίοις ἸΙΌΥῚ 
Ὀὶπ4.). --- αὐτὸς δ᾽ ἂν ἔχων Ὁ | αὐτὸς δὲ ἔχων ΟΛΕ 

(Τὰπὲ. ΑἸά. Πϊπ4.). δ᾽ ἂν οἰΐαιι Οονϑὺ γθοὶρὶ σα]ῦ. 18. τὴν 
πρὸς τὰ φρούρια ὁδὸν ἃπίο γίγνεται ΟἿ (Ταμπέ. ΑἸ4.). 
τὴν πρὸς τὰ φρούρια ΑΟ (Ὀἰπά.) --- (γίγνεται τῷ Κύρῳ τὰ 
ἱερὰ) ἐπὶ τὸν ᾿Δρμένιον ἰέναι καλά ΟἿ αἱ οοττ. (Ταπύ. ΑἸ4.). 
ἐπὶ τὸν ᾿Δρμένιον καλά ΑΘ ργ. (Βτοϊξθῃθδο}!) (ἐπὶ τὸν 
᾿Δρμένιον 501. Ὀϊπα.). 864 οὗ Απᾶρ. Π 2, 8: ἰέναι δὲ 
παρὰ τοὺς Κύρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν ἱερὰ ἦν. --- ἐξ- 
ἄγει δὴ ΟἿ (Ταπῦ. Α14.}) [ ἐξάγει Α α (Ὀ1πᾷ.)}. 20. ἐγένοντο 
ΟἹ (Ἰὰαπέ. ΑἸ4.) | ἐγένετο ΑΘ (Ριμ4.). --- εὐθὺς ὥσπερ 
θῸ οὐνγ. (Τὰπὲ. ΑἸά.}| εὐθὺς Ο ρε., ὥσπερ Α (ΡΙ1π4.}: 
(πολλοὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῖς τόποις) ὄνοι καὶ νῦν ἔτι ΟἿ 
(Ταμπὲ. ΑἸ4.} καὶ νῦν ἔτι 5ἷ'πο ὄνον Α α (Ὀ]π4.}): οὐΐατη Απ88. 
1 δ, 3: ὄνοι ἄγριοι ἴῃ ὈΥΪΤΩΪ5 ΘΟΙΩΙΠΘῃ οὐ ϑηξαν; αποᾶϑὶ ὄνοι 
ομτία8 απ ΠΙπᾶοτῆο, Ῥγὸ πολλοὶ ϑχβρθοῦθβ : πολλὰ ϑηρία 
ὙΘ] 5Β'γη}]9 αὐ, 21. τοῦτο προϊδὼν ΟἿ) (Ταῦ. ΑἸΑ.) καὶ 
τοῦτο προϊδών Α Θ (Π]πᾶ.). 28 πρὸ τοῦ στρατεύματος εὐξώ- 
γνοὺς ἄνδρας Ὁ Θ᾽ οοττν. (Τπηΐ. Α14.) [π΄ τ. στ. τοὺς σεαυτοῦ 
Ὁ, τοὺς ἑαυτοῦ ΑΟΘ' γγτ. (τοῦ σεαυτοῦ Πϊπ4.)}; τοῦ σεαυτοῦ 
ΔΟΒαγατ δῦ; θη ΘΗΪΠῚ Δ᾽ Ίτη ΘΧθσοϊ πγὴ 1ῃ τηθηΐθ ἨΔ ΌΘΙΘ 
Ῥοίογαῦ Ογὐτὰβ ῥγδϑίθυ. Ομυγβαηΐαθ 28. μηδέ γε, ὅτι σὺ 
εὔϑισαε ΟἿ (Ταπί. Α14.} μηδέ γε ὅτι δύνασαι ΑΟ (Ρ1πά.).ὄ 
81. (ὅπως ὡς τάχιστα) ἔχων ἀπίῃ καὶ τ. ὃ. καὶ τ. στ. Τλνια. 
(ἴὰ δὐποίαί. οᾶ. Ὅχομ. οοη]. ΠῚ 1, 36: ἀλλὰ νόμιξε, ὃν 
“καταλίπῃς μηδὲν ἧττον σὰ εἶναι ὧν ἂν ἔχων ἀπίῃς; 50}- 
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ἰθούασα οϑὺ Κῦρος: ΘΟΠΒΘ ΙΕ 1ῸγΥ6 οὐδ ΘΒ ΚΙ] ΒΌΓΒΙΘΕ 

Φδθγυθβθου. 0]. ΧΥΤῚ Ρ. 2) ἔχων ἀπίῃς καὶ τ. ὃ. κ. τ. στρ. " 
Ρυ. γαϊίο. 1888 εχ βολιοαλε!! ἐθβυϊηοηϊο (Ταῦ. Α14.), ἔχων 
ἀπύης καὶ οἴσῃς καὶ τ. ὃ. κι τ. στρ. Ο γγ., (Ο ΟΟΥΥ. ἴῃ ἀπίῃς 
δοχοτηαύαν!}), ὁ ἔχων οἴσοις καὶ τ. ὃ. οἰο. Α, ἔχων οἴσεις καὶ τ. 
εἰς. α Ὁ δοῦν. καὶ οἴσῃς Θ]Οββθιη βασαη ἸΏ Ρυλμηδ δυη1}18, 
δααιϊύαγη 8Ὸ δ᾽ααο αὶ ΠΟῊ Ἰπἐθ!]οσθτθὺ καὶ τὸν δασμὸν καὶ 
τὸ στράτευμα ϑοοαβαῦνοβ δὺ ἔχων ρομάθγθ. 82. ᾿Δρμενίων 
τῳ ἐντυγχάνοι γα]. δηΐθ βοῃποίαθγυχα ὶ ̓ἡρμενίων τῷ ἐν- 
τυγχάνοι Τ) ὁ ΘΟ. (Ταπῦ. ΑἸ4.), ᾿Δρμενίων αὐτῷ ἐντυγχάνοι 
Ό, ᾿“Δρμενίων ἐντυγχάνοι ΑΟ ρζυ. (ϑεβμβίαθυ, Ῥίπαογ οὗ, 258: 
εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν τῶν ᾿Δρμενίων. 

(11. 110. ΠΙ| ἀβαὰθ δὰ ΤΥ 2, 20. Ο δβϑῦ δἰυβάθχῃη ἔϑυ1}186 ἂς Ὁ; 
ΘΟΏΒΘΗΒΙΒ Ο Ὁ ἐδβυμχηοηϊαγῃ οθυθασῃ δῦ Δ᾽ θυ ἔτη! ]ταθ Ἰθοίϊο- 

ὨΤΩ ; Ὀ]ΌΥ ΤΩΙ ἔδοϊθμἀὰ8 ΘΟὨΒΘΩΒὰ8Β ΟΑ 6.) 

110. 11. 

1.1 λείπων "Ὁ (Ταμύ. Α14.) Ι λειπὼν Ο, λιπὼν Δα 
Φιμᾶ);, 564 νἱὰθ 1 οὐ όταν πέμπων. 8. ὅτι οὐδενὶ πο- 

 Α6 (Ρ1π4.) 
δὖὺ ουτὰ ΒΙΠΡῚ] 15 μολ]δπίν ΟΠ εὐὐνας ΟΕ κι εηκωὸ Οονοὺ Μη. 
ἢ. 5. ΠῚ 887. Θυοαᾶ οοιηραγαὺ Ηδγυ]ηι5 Απϑὺ. ΠΠ 1, 21: 
ὅτε μένουσι μὲν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν. προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπ- 
ἐοῦσι πόλεμος. πὸ ποη Ρουθ πϑύ, γα 101] 46 θχϑγοῖθα ἀραίαν. 
4. κραυγήν τε εὐθύς ἐποίουν ΟἿ (Ταμΐ. ΑἸά. .) εὐθὺς κραυγήν 
τε Αα ([ππΐ. Α14.). --- ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτὸς Ῥαρίαφιαο8. 

. ὃ. β. αὐτῶν Ἰ1θΥ1Ὶ οὐ οαα. ργοίοσ Ηβθυ ]θιμίθση, 6. περε- 
μρδεμλλμν νυ ϑηνα Ὁ (Τὺ. ΑἸ.) περιεστρατεύσατο Ὁ, ἐστρα- 
τοπεδεύσατο ΑΟ (Π]π4.). 8. συνεκάλει ΟἿ (Ταμῃί. ΑἸὰ}} 
συγκαλεῖ ΑΟ (θι1π4.). βοᾷ οἵ. προσεχάλει Ἰηΐγα, 11. ἢ δῃΐθ 
πολέμῳ δα. ΟἿ (Ταμῦ. ΑἸ4.) | οἴαὰ. ΑΘ (Ρίμά.). 18. ἀπ- 
ολωλότων σφῶν Ο γ. Ὁ γε. Θ᾽ »γ. [ ἀπολωλότων πάντων σφῶν 
Ο οουτ. ΑΘ οουν. (Τὰαπὲ. ΑἸά. Ῥιμᾶ.), --- ἐσιώπα ἀπορῶν ΟΡ 
(Ταπῦ. ΑἸ4.}) } ἀπορῶν ἐσιώπα ΑΟ (θ᾽μᾶ.), 18. ᾿ΒΕμαυτὸν 
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ἄρα, ἔφη ΟἿ Ταπὲ. ΑἸᾺ. (ἄρα ". 6. ὁχ ἰμ8 Ὁ] Ἔμαυ- 
τόν, ἔφη ΑΟ (Ῥπα.). 16. (τί γὰρ ἂν, ἔφη. χρήσαιτ᾽ ἄν 
τις) ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ μὴ σώφρονι [ἢ ἱππικῷ) τί δὲ πλουσίῳ 
δοϊιιθίοΥ Ί εὐν ἐχυρῷ ἀνδρείῳ μὴ σώφρονι μὴ ἰσχυρῷ ἢ ἵπ- 
πικῷ τί δὲ πλουσίῳ Ο ρχυ., ἰΐθια Ὁ ηἰβὶ ᾳυοᾶ μη δ᾽ ἰσχυρῷ 
(εξ Βομποιᾶουὶ οὲ Ὀϊπᾶ. ἂθ ποὺ οοᾶϊοθ ὑθβυϊπιοπίαχη, ψαδπι- 

᾿ 4αδτῃ ῬΙΠΔΟΥΗ͂Ι 5815 ΟὈβουστη οβ), ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ μὴ 
σώφρονι ἢ ἱππικῷ τί δὲ πλουσίῳ Ο οοτγ. Αα (υπὲ, ΑΙ. ἣ, 
Ἰύθπι πἰβὶ αποᾶ ῥὑγῸ ἢ ἱππικῷ μαροῦ: τί δὲ ἱππικῷ Ἡ (ἢ. 9. 
1μδαγ. ΡΙαΐ. δ5 π΄. 19: δὰπι βθοαύαβ οβὺ Ὀἰπᾶ.). ΒΘμποίἄθσαβ 
Ῥουνιαϊ ἢ ἱππικῷ οὑπὶ ῬΘῚ 86 δῖσ Ἰοθα μη ΠΟ ΠΔΌΘΥΘ [1 
Ῥοβὺ μὴ σώφρονι ἱπορύππι 6556; ὁοπϊθούαγα ϑαΐθμι ΘΟ 1015 Ἡ, 
αὔδα τϑοθρὶῦ Ὀιπαογῖ, πὸη τπὰ]ύατη δαϊαναιηῦυ. (ποά 
Ῥγαθίθσθα Οὐ ρσ. ἢ ροβὺ σώφρονι: παρϑπὺ μὴ ἰσχυρῷ, 14 ἔπ 1556 
ἢ ἰσχυρῷ οἷϊιι ἱπ πιϑυρὶπθ δὰ {Π1πΔ ἢ ἐχυρῷ δοΥΥΙσ Πα 
ὁδαβα βουϊρύστη ἀρραγθὺύ. 18. πάλιν δ᾽ ἔφη. οὔπω ἕξώρακας 
πόλιν ἀντιταττομένην Ο 6 οοττ. (Τὰαπί. ΑἸ4.} πόλιν δ᾽ ἔφη. 
οὔπω ξώρακας ἀντιταττομένην ΑΟ ργΥ. Τιθούϊοπθηη Δ] ΘΥ]ὰ5 
ἔδυη1} 186 τηὰϊῦο τηϑίο θη Υ]ΠῈ ΟΡΡοϑ 1 ομ]5 ἘΘΌΘΥΘ 66,860, 
Ροβίαιδηι Ῥταθοθββιῦ θιαρμδίϊοθ: οὔπω ἤσϑου καὶ ἕνα ἄνδρα. 
19. ἃ μὲν ἐβουλήϑης Ο α δουτ. (Ταιΐ. ΑΙ4.) [ἐπεὶ ἐβου- 
λήϑης ΑΘ ρμκγ. (Ὀ1π8.). Αὐ οοπίογαβ αποᾶ θαυ ἴῃ 
οχηηΐ θυ Πρ γῖ5 ἃ δὲ φήϑης χαϑεῖν χρῆναι; ᾳαοᾶ ἴδηι Ζθ.ΠΘ 
γϑοῖθ τποπυϊύ. -- ταῦτα σὺ εἰρκτὰς σαυτῷ ἔλαϑες προ- 
κατασκευάσας 50γρδὶ [ ταῦτα σὺ εἰρατὰς αὐτῷ ἔλαϑες πρ. 
ΟἹ (ἰἔθμα Ταπί. ΑἸᾶ., πἶβὶ αποᾶ σὺ οπι.), σὺ εἱρκτὰς ταῦτα 
ἔλ. πρ. ΑΘ (Ριμπά... ᾿σωυϊῷ Ἰᾶᾷθο βοῦῖθο, αὖ δηξθοθαθῃί θα 
ορροπδίιγ: ἃ ἐνόμιξεν ἑαυτῷ ἐχυρὰ ἀποκεῖσϑαι: εἱρκταὶ 
δαΐθιη ἰάθιη βιρηϊῆοαὺ δία ἐχυρὰ χωρία; πθ6 Θηϊπὶ ΠΟΟ 
ἴοθο Ργὸ ΘαΥΟΕΥ6 ὨΔΌΘΥΙ ρμοϊθϑδὺ (αὖ ϑββθὺ: εἴρχτὰς αὐτῷ 56. 
ραϊχ!), δαμι ΑΥτηθηΐϊαβ ΤῸχ πο ἐγ Ἡνγ ίο ἴοοο οοπδοάογις, 

 Βρᾷ ἐπὶ λόφον τινὰ εοπίαρσουι (8 4) ποη ταπηϊζατη. 
89. ἐγὼ τοῦτο λέγω ΟἿ (Ταπί. ΑἸΑ.) ] ἐγὼ ταῦτα λέγω ΑΘ 

 (Ρ μᾶ.). 34. σύγε, ἔφη. οἶσϑα ΟἿ (Ταπὲ. Α14.) | ἔφη οπι. 
ΠἋ8 Ῥιπᾷ.. -- [ἀϑύμως- ναυαγήσωσι) ἀο]ονγιὶ Ταάδυϊρ 
δᾶγεβ. οὐ 1 Ρ. 8ὅ8. 238. ὁ φόβος μάλιστα ΟἿ (Ταπί. 
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ΑἸ4.}  αὐϑουϊαμα οὐ. Αα (Ὀἰμᾶ.); οὗ ὃ φόβος οὐ ὑπὸ 
τοῦ φόβου δυϊθοραθηθ!α, ἴῃ Θθϑάθιη ϑθοϊϊΐοῃθ. 26. καὶ 
εὐτυχοῦντα Ο Ὁ α οοττ. (Τὰπῦ. Α14.}) εὐτυχοῦντα ΑΘ ρμγ. 
(Ὀιμα.). --- παρασχεῖν ΟἿ (Ταμύ, ΑἸ.) ᾿ παρέχεν ΑΘ 
(θ1μ4.). ΑΥὐ δηϊθοοαπῃῦ ἐξυβρίσαι-πτῆξαιφρονῆσαι. 39. οἶσϑά 
τινα. ἔφη, ἄλλον μᾶλλον λυπούμενον ἢ ἡμᾶς 5ογρϑὶ οἶσϑά 
τινα ἄλλον λυπούμενον ἢ ἡμᾶς Ο, (οἶσϑά τινα λυπούμενον 
μᾶλλον ἢ ἡμᾶς Τυπῦ. ΑἸΙ4.), οἶσϑά τινα, ἔφη, λυπούμενον 
μᾶλλον ἢ ἡμᾶς Ὁ, οἶσϑά τινα, ἔφη, νῦν λυπούμενον ἄλλον 
ἢ ἡμᾶς ΑΘ (οἶσϑά τινα, ἔφη, νῦν λυπούμενον μᾶλλον ἢ 
ἡμᾶς Ὀιπᾷ. οαχὴ σγὰ]ρ.)}; ἄλλον ὁχ οοθϑθῆθὰα ΟἿΑ 6 γϑϑίϊ- 
ἐπθηᾶαγη αἀὐχὶ, μᾶλλον ὨΘΟΘΒΒΔΥΠῚ 6580 ΟὌΪΥΙ8 νἱαθῦ; ἀρ 
οΥαΐηθ γϑυθοσαπὶ αἀαθια}} ρούθϑῦ; ἔφη αποᾶ γϑύϊπαϊ, ἀ6- 
βοίαν ΑΟὉ οοαἀϊοατη ΘΟμβθηβαὶ. --- εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη 
ΟΑΟ (Α14.) εἰ μὴ βασιλεύσει Ὁ (Ταμπέ. Τίπᾷ.);: αὖ το- 
βΒροηᾶθηῦ 1115 εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη οἃ απδὸ ϑβϑθαπαηίατγ: 
λαβὼν τὴν ἀρχὴν τ εἰ λάβοι τὴν ἀρχήν. 80. καινῆς γενο- 
μένης ἀρχῆς ΟὉ (Τυμύ. Α14.} ] καινῆς ἀρχομένης ἀρχῆς ΑΘ 
(Ὀ1μ.)}. 82. ὁπόσα τε ἂν βούλῃ ΟἿ (Ταμύ. ΑἸᾺ.) [ ὅπόσα 
ἂν βούλῃ ΑΟ (Ρ]μ8.); 5βϑααϊξαν καὶ ὁπόσα ο(ο., οὗ, αυοᾶ 
δηἑθοθαιϊῦ ὅσην μὲν --- τὴν δὲ. 388. [ΖΔρμενίων] εσο ἀοϊουὶ; 
αρύθχη ϑηΐτη ὕπαπι ἰδηὐαπ) οϑϑϑύ, 51 ρυϑϑίθυ ΑΥ̓ΤΩΘΏΪΟΒ. Θααἰΐ68 
οὐϊδιη 81105 μαρϑυθὺ τθχ. 84. ἢ ἄλλα ΟὮ (Α14.} ἄλλα Αα 
(Ταμύ. Θὶμ.}) 80. νεόγαμός τε ὼν ΟἿ | νεόγαμος ὧν Αα 
(Ταμὲ. ΑἸΑ4. Τ]πᾶ.). 81. καὶ νῦν μέν ΟἿ (Τυμί. Α14.) καὶ νῦν 
ΑὉ (Ῥἰμᾷ.). 88. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Τ. ΟἿ (Ταμέ. Α14.)} Εἰπέ 
μοι ὦ Τ. ΑὉ (Ὀ]μ4.) οὗ, 41: ἐπήρετο .... ἔφη. --- κακονοίᾳ 
τῇ δῇ γε 8ογὶρδὶ, 510 ϑῃΐγα γ᾽ ἀθῦαν Οἱ ὉΥ. ΒδΌ 856, τῆ... .; 
γε ΒΘΙΏΡΘΙ γὲ ΒΟΥ Ιδαν ἴῃ Θοαϊοθ, κακονοέᾳ τῇ σῇ Ὁ), κακο- 
νοίᾳ τινὶ ΑΟ (Ταμῦ. Α14.). Μαϊῦο ταθηου αἰ θυῖαβ Ἀμμ] 1ὰθ 
Ἰροῦϊο; οὗ 8. 28: εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ τῇ ἐμῇ. --- ταῦτ᾽ ἔγωγε 
ΟΡ, ταῦτα ἐγὼ Δ Ο (Ὀϊπᾶ.; ταῦτ᾽ ἐγὼ Τυμύ. Α14.). 89. ἐκείνῳ, 
ἔφη. ἐφϑόνουν 6 οοτν. (Βομποὶᾷθυ) | ἐκείνῳ, ἔφη. ἐφϑόνησα 
Ο φουγ. Ὁ, ἐκεῖνο, ἔφη. ἐφϑόνησα Ο γε. ([ὰπύ. ΑἸ4.), ἐκείνῳ 
ἐφϑόνουν Α Θ ρκ. (Ὀ1π4.). ϑ5'θἃ ἔφη ΠΠπἃ διΐο ἐφϑόνουν ἔδοϊ]θ 
οχαἰοὐϊ ρμοίογαῦ. --- τὸν ἐμὸν υἱὸν ΟἿ Ο οοτν. (Ταμέ. ΑἸ4.}} 
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τοῦτο ΑΘ μτ. (τοῦτον ὁχΣ ϑμποὶ ἀϑυϊ οοηΐ. Πϊπ8.). 40. ἔφη, 
ὦ ᾿Δρμένιε ΟἿ) (Ταπί. Α14.} | ἔφη οιαῖει. ΑΘ (Ὀ1π4.). 48. 
ἐξέσται αὐτῇ ΟἿ αὶ οοττ. (Ταπί. ΑΙ4.} ἐξέσται Α (ὁ ργ. (Ρι:μ4...ὄ 
- νόμιζ᾽, ἔρη ΟἿ | νόμιξε δ᾽ ἔφη ΑΘ (Ρϊμά. -- νομίζω, 
ἔφη Τυαπύ. ΑἸΔ4.). 

᾿ς 2,1: ποῦ τειχίσειε φρούριον Οἱ οοτ. (Βομποίᾶον. Ὀἰπᾷ. 
Οχ.) | οὗ τειχισϑείη φρούριον 0, οὗ τειχισϑεῖεν φρούριον Ὁ, 
ποῦ τειχίσειε Α Ο ρν. (πᾶ. 11105.), αὖ οἵ, 8 11 πιοᾷ. εὐθὺς 
ἐτεέχιξε φρούριον. ὅ. καὶ...... ΒΙρ απ Ἰδοῦηδθ ροϑ. Ἐχ- 
οἷα! ἀπίθ Ὑμεῖς μὲν ἰ816 ααἱᾶ: ἁπάντων δὲ ἀϑροισϑέντων 
ἔλεξεν ὧδε; ἀθαὰθ οπίτη ροίθγας Ογγὰβ ἀπ8θ ργαθοθάπης 
ΘΟΥ̓ΔΠΙ ΑΥ̓ΤΗΘΙΪ5 ἸΟΘγΘ: υἱᾶθ οἰϊδη ᾧαὰθ Ηδυξ θη δᾶπο- 
ἰαγιῦ. 6. συνηθροίζοντο ΟἿ (Ταπΐ. Α14.) } ἠϑροίξοντο ΑΘ 
(Ὀ πᾶ.}; δηίθοθαϊε συνεβόων. 11. αἱ σχοπαὶ ἦσαν αἱ τῶν 
Χαλδαίων ΟἹ (πῖβὶ ᾳυοᾶ Ο σχοπιαὶ Βαθ6ι) | αἵ σκοπαὶ ἦσαν 
τῶν Χαλδαίων ΑΟ (Ρ᾽π4.), (σκοπαὶ ἦσαν αἱ τ. Χ. Ταπί. 
ΑἸὰ.), 12. οὐδὲν ἐδεῖσϑε ΟἿ (Ταπί. ΑΙ4.) | οὐκ ἐδεῖσϑε 
ΑΘ (θϊπᾶ.). οὐδὲν ργϑνίου ἔογτια πορᾶπαϊ μο6 Ιοθὺ ἃρ- 
υἰββίπιδ. 14, ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ Χαλδαῖοι ΟἿ (Ταηΐ. 
ΑἸΔ..}} ἀκούσαντες δὲ οἱ Χαλδαῖοι ταῦτα ΑΘ (Ὀιμά.). --- 
δεξιωσάμενοι τὸν Κῦρον ὥχοντο ΟὉ (Ταπί. ΑἸ4.} [ οὐ απέ 
τὸν Κῦρον ΑΘ ταϑῆν -- τἄλλα ὅσων ΟἿ (Ταμπύ. ΑἸ4.)} 
ἄλλα ὅσων ΑΘ (Ρ1ηἅ.). 11. ἡμεῖς τὰ ἄκρα ἔχομεν Πιί- 
Οἠιγιδοη, (ὁχΣ Βυᾶθῃβὶ γϑγθγα τἄκρα δἀποίαγθγαί Οδιηθγαυα8: 
508 ἔδ180, βἰαυἱᾶθηη ἰᾶθηη οϑί ἷὸ δοᾶθχ ἃς Ὁ) | ἡμεῖς τἄλλα 
ἔχομεν Ο, ἡμεῖς τἄλλ᾽ ἔχομεν Ὁ, ἡμεῖς τάδ᾽ ἔχομεν ΑΘ 
(θ πᾶ.}, (ἄπρ!οχ Ἰϑούϊο ἀθρυθμθμπᾶϊξυν ἱπ Ταηξ. δὲ ΑἸαΐηδ: 
ἡμεῖς ταῦτ᾽ ἐλέγομεν" τἄλλα ἔχομεν). τὰ ἄκρα τπῖοθ γϑυαμη 
Θ580 ΘἀΟΟΘμιαν 8: 10 εἴχετο τὰ ἄκρα, 12 πρὶν μὲν οὖν 
ἔχεσθαι τὰ ἄκρα, 20; θὁᾳ. ποῃ ροΐογαπέ ἰδηΐο βρδύϊο ἰηΐθυ- 
ῬοΒιΐζο 5: ρ]1οἱ ΡΥ πουηΐπθ ἀθιηοηβίγαξίνο ἱπᾶϊοαγὶ. 19. ἀργὸν 
οὖσαν γῆν ΟἹ (Τυπί. ΑἸΑ.) ἀργὸν οὖσαν χώραν ΑΘ (Ρ1η4.), 
οἴ, 8. 18: τῆς ᾿Δρμενίας γῆς ἐργάξεσϑαι ὁπόσην ἂν ϑέλητε. 
χώρα φῬοξϊα5 νἱάθίας ποίϊο 6886 αὰἃ ἢπΠ605 γϑὶ ρῈ]1οδ 6 γοὶ 
Ἰπηρ ΥἹἹ βἰρτι βοαηύαν (ΟΘ Ιου), πθο οὐβίας 1059 1119 Ἰοοὰϑ δᾷ 
ἀθθιη ΖΘΌΏΘ ῬγΟυοοαΥἹῦ ΟΠ) ΡΥ 8 χώραν τϑοϊροτοὺ 8 2: 

ἌΘΠΟΡΕ, Ογτορ. τθο. Α. Ηυχσ. ἃ 
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πολλὴν τῆς χώρας τοῖς ᾿Δρμενίοις ἔρημον καὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ 
τὸν πόλεμον: '6'π ΡΎΟΒΒΟΥ ΤΉΏΘΙ] ἅθ5 Θϑοιοίθβ᾽. 28. τἀῦτα 
ἀμφότεροι ΟἿ (Ταμπέ. Α14.} } ἀμφότεροι ταῦτα ΑΘ (Ὀ᾽πά.} | 
ἔδοσαν καὶ ἔλαβον ΟὮ (Ταμπί. Α14.} } ἔλαβον καὶ ἔδοσαν ΑΟα 
(Ριμ4.), οὗ. Ἡθυ]οθιπίατη δᾷποίαπέθμι: ᾿δύθμθαᾶθ ἘΌΥΠΙ6] ἰδ 
πιστὰ διδόναι καὶ λαμβάνειν, 5616 ἴῃ ἀταροκθηγέου Ογάπαῃσ 
γγ16 Ὠ]ΘΥἦ, αὐδΥ6 ΠΥ ΘΥΒΙΟΉΘΙΩ, απ ἴῃ Α (ὁ 50115 οϑύ, βϑυ]] πτι5. 
186 οὐϊδιη ἸοθῸ5 ἃ Ζθαμϊο 8α]αίοβ. --- δὲ ροϑὺ ἐπιμαχίαν 
ΟἿ (Τὰμῤ. ΑἸ4.) ] οὰ. δὲ Αα (θιμᾷ.). 258. πᾶσιν εὐκτὰ 
ταῦτα εἴη ΟἿ (Ταμῦ. Α14.} | πᾶσι ταῦτ᾽ εὐκτὰ εἴη Α α (Ὀ1πᾶ.) 
-- οὔτ᾽ ἂν ἐπίσταιντο ΟὉ (Ταμῦ. ΑἸ4.)} οὔτ᾽ ἐπίστανται Α α 
(Ῥιμᾶ.). 26. [οἵ] ροβὺ συνέφασαν απο οἸηηθδ τὶ παθοπὺ, 
ἀοϊονιῦ ρυϊααβ Φύιαογ. 28. τήν τε ὁδὸν ΟἿ (Ταμπὺ, ΑἸ4.}} 
τὴν ὁδόν Α α (θ:1η4.. --- ἡδύ μοι ἀπέχεσϑαι 5ογὶρϑδὲ ἰ ἡδύ μοι 
ἀπέχεσϑαι φαίνεται ἃ Ο (θ1π8.), ἡδύ μοι φείδεσϑαι ΟἹ Αἱ οονΥ. 
φαίνεται ᾳποα ΡὈΘΥΥΘΥΒΌΙΩ 6556 ΠΟΤῚ ΠΟΙ ᾿ἰηἰθ]]θσϑῦ, ἀα]ρΡ06 
αὰοὸ αθὈ" ούαν ἐοία βθπίθηἑα, νἱἀθῦαν 6556 ἀθρυαναίαμλ 6Χ 
Ἰϑούϊομθ φείδεσθαι. αὐ ραΐο 8δὰ ἀπέχεσθαι Ἰηὐογργοίαπαϊ 
ὁδαβα, ΟἸ τὰ ἴπ τη ρὶηθ δἀαϊίδτη,. 29. δῷ ΥΥ ΘΟΚΒΘΥ]η | διδῷ 
1001 (Ὀ1μ4.). -- 568 οὗ Π.2, 18. ΠῚ 4, 19. ΤΥ 1, 4. -- 
80. εἰσόμεϑα ὅτι οὐδεμίαν αὐτῷ χάριν ὀφείλομεν ΟἿ (Ταπέ, 
ΑἸ4.)]} εἰσόμεϑα αὐτῷ ὅτι οὐδ. χ. ὁὄ. ΑἋ (θὶπᾶ.). 81. καὶ 
λέγειν καὶ ἀκούειν ΟἿ (Ταμί. ΑἸ.) [ ρυΐυβ καὶ οἴαὰ. Αα 
(:1π4.}. 

8, 1 συνέπεμπον ΟἿ (Ταπὲ. ΑἸ4.) ] συνέπεμψαν Αα 
(Ῥιμᾶ.). Οἵ, ἔπεμπε ἴῃ ᾿πιεϊο 8. --- συλλαβὼν τὸ στράτευμα 
ΟὉ (Α14.)] συλλ. τὸ ἕτερον στράτευμα ἃ αὶ (Ῥιπ8.}. Ταπέϊπα 
Ἠαθϑὺ συλλαβών τε καὶ ἕτερον στράτ. ἴογία586. 6Χ οοπϊθοξαγα, 
ΟἿ πουϑῖὰ ϑαρογβίγυχιῦ Ζθηηθ ΒΟΥ] 0655 ἑχάτερον. ἕτερον ἴῃ 
ΔΥομθίγρο ῬΥη8 6. [Δ }}1}186 δααιθατη 8Ὸ 8]|1410, ααἱ πθ665- 
ΒΑΥΤ ἢ 6586 οϑηϑουθὺ γαύϊομθηι ΒΔ ΌΘΥΘ 1118 ὈΥΔΘΒ1 411, αποὰ 
Ογγὰβ ἴῃ οαβίθ}}15 γϑ]απογαὺ (φύλαξιν ἱκανοῖς); αποᾶ ὑδηθη 
ὨΟη ἕτερον γνοςθ, 568 λοιπὸν ἀϊοοπάπμῃ γαῖ. 2. τέλος δὲ 
ΟΤ (Ταὰύ. ΑἸ4.) | τέλος δ᾽ οὖν ΑΘ (Ὀ᾽πᾶ.). 8. ἔκπεμψον 
ΟἹ αὶ οουτ, (Ταμί. Α18.}} ἔχπεμψαι αἱ ργ., ἔχπεμπε Α (Ὀ]πά.). 
- χοσμήσεσϑε Ο ρχυ. Ὁ ργ. κεκοσμημένοι (ὐ δΟΥΥ., Τ᾽ ΘΟΥΥ.) 
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ΑΘ (Τὰπὲ. ΑἸ4.). Βοβέϊθαὶ χοσμήσεσϑε ἸΘοίϊοπθηα 8] θυ ϊὰ5 
Αγ Ἠἶα 6. αΔΙΩΥῚΒ 80 ΟΠ] 5 γϑρααϊδύϑιη: 516 ἰδηίαμ τϑοῖθ 
Ἰηΐου 856 Ορροπυηδαν κάλλιον κοσμεῖσϑαι οὗ ἥδιον τὸν αἰῶνα 
διάγειν; καὶ 1}}1 ἀπΐθ κοσμήσεσϑε γοβροπαοὺ καὶ δηΐθ ἤδιον: 
Θθέθγατη οοπΐογαβ ΠῚ 8, 4: σὺ δέ, ὦ Κῦρε. πότε κοσμήσει. 
6. ἴδον ὃν εἰς 5ογὶρϑὶ, εἴδοιεν εἰς Ο ργ. Ὁ ρυ., ἴδοιεν εἰς 
ΘοΥγ. Ὁ οοὐτ., ἔδοι εἰς α (Τὰπῖ. ΑἸ4. Ὀιπ4.) ἴδοι δπΐθ καλὸν 
Α. --- ταῦτα ΟὉ (Ταπί.) | τοῦτο Αα (ΑἸά. ιηᾶ.). ταῦτα 
ῬΙΌΣΔ}18 ΞᾶΘΡ6 ροβὺ ὅ. τὸ ροηϊζαγ; οἵ, ᾳαοα 5ἰαύϊτη βϑασῖῦῃν 
ὅ, τι --- ἔχοι, τούτοις. 10. τούτων ἕνεκα «Βγεϊίοηθαοῖι ᾿ τού- 
τῶν δὲ ἕνεκα ΑΟ, τῶνδε ἕνεκα ΟἿ (Π1πα.). [Ιπῃ ἅγοπ6- 
ἴγρο οχηῃίθτηῃ αἰ τούτων τῶνδε: τῶνδε ΘὨΪγη ΘΥΥΟΥΘ βουιρίο 
γογα ἰθοῦϊο τούτων νἱάἀθίαν ροβέθϑ βιργα βουιρία 6556: 1η46 
ῬΥΙΟΥ δι] τούτων δὲ οἴἴδοεϊί, αἰίονα τῶνδε τϑιϊπαϊθ, 12. 
πειρᾶσϑαι αὐτοὺς ΟἿ (Τυμπὺ. Α14.} αὐτοὺς οτα. Α 6 (Ὀ1πᾷ.}. 
568 νἱᾶθ ααδηΐορθυθ ᾿πύθυβιῦ Ουυ], αὐ ἐρϑὶ οἷ ἐπικαίριοι ταὶ 165 
δαπουίοπίαν 89 τούτου δ᾽ ἕνεκα οὐκ ἐγώ, ἔφη. αὐτὸς λέγω, 
ἀλλ᾽ ὑμᾶς κελεύω λέγειν. 18. λέγειν αὐτὰ ΟἿ |: λέγ. ταῦτα 
ΑΘ (Ριπᾷ.: λέγειν τοιαῦτα Ταμὺ. Α14.). 17. μείξων τις ἡμῖν 
ὃ κίνδυνος ἔμελλεν ΟἿ (Ταηΐ. ΑἸ4.} | μείζων τις κίνδυνος 
ἔμελλεν ἡμῖν ΑΘ (ΡΒπᾷ.). ϑθᾷ οἸοσαμύϊαβ ἀϊοϊδαγ: μείζων 
τις --- ὃ κίνδυνος οἵ. ΚΌΠΟΥ σν. Οτ. Π 511 ὁ ἀγών, 
ὃ κίνδυνος οἰΐδιαη 19: χαὶ τὸν κίνδυνον, οἱ ἴῃ πᾶς ἰρβὰ 
βϑοίϊίομθ τὴν μάχην συνάπτωμεν. 18. ἡμεῖς βελτίοσι ΟὍ α 
(Ταπῦ. Α14}} ἡμεῖς μὲν βελ. Α (Ὀιπ4.}; 568 βοαᾳαϊίζαν πολὺ 
δὲ κἀκεῖνοι; οὕτῃ ροβύ μέν οχρθοοίαηδυχη 510 5ο᾽πτη πολὺ 
δὲ ἐκεῖνοι; ποὺ Ἰσὶθαν γϑοΐθ οχ Α 3010 ϑομπϑιᾶθυ {]πὰ μὲν 
γΘΟΘΡί586 ρυΐδπάιιβ ϑβί, ---- οὐ φοβούμενοι ( Ὦ ᾿ οὐχ ὡς φοβού- 
μενοι 6 (Τπηΐ. ΑἸ4. Ὀϊπ4.). ΟΥ, 24: φοβουμένους μὴ, 
ΑἹ φοβουμένους τὸ πλῆϑος 5'π6 ὡς. 19. πολὺ γὰρ μᾶλλον, 
καὶ ὃ πατήρ οἷο. ΟὉ | πολὺ ἂν μᾶλλον καὶ ὃ π. οἷο. Αα 
(Τὰπὲ. ΑἸ4.), πολὺ ἂν μᾶλλον. ἀποὶβ ἱπο] 510 Θομηθί θυ Θατη- 
α8 βϑουΐα8 ιπάονῖ, Βυθιύθ 80 60 ργοοθβϑιῦ, αὖ ῬΥΟΥΒῸΒ5 
οχίθυτηϊηαγοῖ, θὰ 15. ὙΘΥΌΙΒ ΟἸ5518 ΠΟ. τϑοὺθ ργοοθαϊ 
οὐαῦϊο: αἰούσμη Θηΐτη, ΡΌρΡηδ8 Ρούϊα8 ΔΗΪ ΠΟΥ αα8 1 ΘΟΥ- 
Ρουαϊα ὙΟΌΟΥΘ ἀθοθῦηϊ, δυρυπηθηΐατη οϑὺ ηὰ0 ηἰζαγ 56Ὲ- 

αἘ 



"ΠῚ ΡΕΑΕΒΕΆΑΤΙΟ ΟΒΙΤΙΟΑ. 

ὑθηύα ΟΥΥῚ: ΠΡῺΙ ᾿ηΐθυθϑβθ, αὖ ποβῦθϑ ΟἸΘΏΙ ὑἰπΊΟΥἽ8, 58] 
ὙΘΙῸ 8118 ΟΟηἤυτηδύϊ8 ραρηπδπὶ ᾿πθαηῦ. θοῖθ ἱριθῦ 6 Χ 
Ἰϑούϊοῃθ Ὁ αὶ δοαϊοστη ἤϑθοὸ ἄπο ϑηυμίϊαία γάρ ραᾶγύϊου]α Θοη- 
᾿πρπιηΐαν, Π0Ὶ γϑοῦθ δ᾽ θγατῃ ἀϑυπαθίϊοθ δα αἰΐαγ, αὐοᾶ Θυθηϊῦ, 
51 ΘοΒηθιᾶθγο ιπμαἀογῆοααθ ορϑθασϑαγ. Νθο οὔθ 51 0 1 οϑδὺ 
μᾶλλον 1Ππἃ ροβὺ πολὺ γὰρ ἂν μᾶλλον ἴῃ Βθαπθηῦ 8 τθ- 
Ρουϊδαμη πθῸ ΠΘΟΘ586 ἴ8ῦ60 ὅ ἰπβϑύθύθ δηΐθ χαὶ ὃ πατήρ, 
ααοᾶ Ῥορρο οἱ Ηρυίϊθιη σοϊαθυαηῦ. 32. ἐκαλλιέρησέ τε ΟὉ 
(Ταῦ. ΑἸά.}  ἐκαλλιέρησε ΑΟ' (ὈΙ1πἅ.). 21. πεποδισμένους 
γὰρ ἔχουσι ΟὮ (Ταμύ. ΑἸ4.} } πεποδισμ. τε γὰρ ἔχουσι ΑΟ 
(Ὀἰμ8.} τλᾶ]6 παρϑὺῦ βοὺ ἰοθὸ τὲ; πθαὰθ θῃΐμι οἱ Ὑθβροι- 
ἄθγθ ροίθϑὺ καὶ ἴπ καὶ εἴ τις... ἴοι, ἔργον μὲν λῦσαι. 84. 
μάχην τ᾽ ἔσεσϑαι ΟὉ (Ταμύ. ΑἸά.)} μάχην ἔσεσϑαι Α αὶ (Ὀ1π48.). 
85. ταῦτα ἐπιστ. ΟΑΟ ργ. Ὁ ρχυ. [ ταὐτὰ Ὁ οοσὺ. οαϊ. --- 
[οἷάπερ ἐγώ] 6]. Ῥαρίαφιαο8;  οϑὺ ἴῃ Α α, ἅπερ ἐγὼ Ὁ (Ταῃύ. 
ΑἸ4.) ὥσπερ ἐγὼ Ὁ, ἴῃ αὰο ργδθύθσγθα ἱπύθυροϊαὐϊο ἱπυθηϊθαν ἐπ᾽ 
ἴσης δοΐθ ἐπισταμένους. 460. ἔτε ὀλίγοι ΟΠ) 6 (Ταπῦ. ΑἸΔ4.)} 
ὀλίγοι ἔτι Α (Π1πη4.}); 6 αἱ νϑῖὸ οομύγαγα, ὑθεύαμθας ΖΘΌΠΘ 
οὐ Πιπᾶου. 48. ἧκε Χρυσάντας ὃ Πέρσης καὶ ΟὉ (Ταυμπύ. 
ΑΙΔ.})} ἧκε Χρυσάντας τε ὃ Πέρσης καὶ ΑΘ (Ρ᾽η4.); 568 
τε 5ῖ βου ρβιβϑϑϑὺ Χϑπόρθομ, ἧκον ρΡ] ΤΑΙ Θα ρούίαβ δα: αϊδδϑῦ. 
51. τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουόντων ΟἿ | τ. ψ. τῶν ἀκουσάντων 
ΑΔ (Τυμΐ. ΑἸΔ.). --- ἐπαίνου μὲν ἕνεκα πάντα Ο (Ταμῦ. ΑἸ4.)} 
ἐπαίνου μὲν εἰς ἅπαντα Ὁ, ἐπαίνων ἕνεκα πάντα Ὁ (Ὀ1μά.) 
111 μὲν ροϑὺ ἐπαίνου τοϑροπᾶοὺ λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις. 
Εδδηι 1 ὅ, 12 οαπὶ ΟἿ ἐπαίνου 5οΥθθημάστη οϑὺ ρτὸ ἐπαΐί- 
νῶν οθἰθτογαιη. ὅ8. ἔπειτα διδασκάλους ΟἿ (Ταῦ. ΑἸά.)} 
ἔπειτα δὲ διδ. ΑΟ (Ὀ1π4.). δῦ. ἄσμα καλῶς ἀσϑὲν ΟἿ (απ. 
ΑἸ4.) ἄσμα μάλα καλῶς ἀσϑὲν ΑΘῸΟ οοὐτ. (Ὀἰπᾶ.) μάλα 
μοῦ τηο]θϑυϊββιτηατη οϑὺ, οὗ, αυοᾶ ρῥγδθοθαϊν λόγος καλῶς 
δηϑείς. ὅ1. ἤδη ϑᾶττον 5ογὶρϑὶ 1 ἔτε ὃ. ΟἹ 6 οοττ. (Ταπί. 
ΑἸ4.), ἐπεὶ γ9]1 ἐπὶ 9. Α 6 ρυ. (ϑᾶττον βοϊυτα Ὠϊπᾶ.). ΟΥ, 8.61 
ἤδη ϑᾶττόν τις ἰὼν, Υ 8, δὅ: ἄγε οὖν ἤδη ϑᾶττον. Τῃ ἃγομ6- 
Τγρο ἔτι ἕαθγαῦ, ρϑὺ ᾿ζδοϊβυηαιη ὁχσ ἤδη οογγαρίαμα; ἔτε ἀθίπαθ 
ἰη ΑΘ ἴῃ ἐπεί δι αὖ ΤΥ ὅ, 14 πᾶθο ἄπο ἰπύθυ 80 00ῃ- 
ἕαπαυπίαγ. ---- ἐπίστασϑαΐί τε καὶ μεμελετηκέναι ΟἿ (Ταμύ. 
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Α14.}} τε ὁτ. Αα (μά... ὅ8. ἐξῆρχεν αὐτὸς ὃ Κῦρος εογὶρϑὶ] 
ἐξῆρχεν αὖ διοσκόροις Ο,, ἐξ. αὖ “ιοσκούροις Ὁ (Ταμπύ. ΑἸ4.), ἐξ. 
αὖ ὁ Κῦρος ΑΟ ζιμὰ... ἐξῆρχεν αὖϑις ὁ Κῦρος ὀοπίθοογαῦ 
Θταιατηῖαβ Εἰβὺ. ἄθου. οχ Χϑη. ρ. 79. δᾶ πθὸ αὖ πρὸ αὖϑις 
ἀρίστη; ΘΟΙΩΤΠΘΙΠΟΥΥΘ ϑιέθυη, Ογύτιτα ἐρϑιθην ΘΆΤΘΥΘ ΠΟΘ 556 
Ῥᾶθδηθιη, μϑπα 8] 16 ητπὶ ἃ Ὁ ἴοο Ἰοοο δὲ. Οἵ, Η9]]. ἢ 4, 11: 
ἐξάρξω μὲν οὖν ἐγὼ .. παιᾶνα. Ογτορ. ΤΥ ὅ, 58: καὶ αὐτὸς 
οὕτω ποιῶν κατῆρχεν. Ἐξχ αὐτὸς ὁ Κῦρος ορ{ϊχηθ ἀθπίαπο Θχρ]]- 
οδὔαν σογγαρίθὶα οοαϊοὶβ Ο: αυδιοξχοροις. ὅ9. [πεπαιδευμένοι 
ἀεϊουὶ; τὐμ}}] οπΐτη οϑὺ πἰδὶ ρ᾽οββθιηδ, δὰ ὁμότιμοι. αποᾶ 
μαιβέυτα οϑὺ ὃχ 170 (ἔνϑα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πε- 
παιδευμένους ὡς δεῖ) ροβύθα ἱπορύθ οοπ]οοαύατα ἰμΐου φαιδροὶ 
οὐ χαὶ παρορῶντες. Νοο ροββαπὺ πεπαιδευμένοι 80 ὁμοτί- 
μοις αἰβοοσπὶ απο Μαᾶγὶρ νο]αϊῦ ῬΥΟΡΟΠΘη5 οὗ ὁμότιμοι 
φαιδροὶ (οἵ τε πεπαιδευμένοι. καὶ παρορῶντες εἰς ἀλλήλους; 
πὸ οἸηΐπο ᾿ἰοοὺ αὐϊδαθδηι ἸΉΒΘΥΘΥΘ ἰπύθυ φαιδροὶ 8ᾶ- 
Ἰθούγαχη οὐ 486 βθαυυηὐυῦ ρδυ οὶρῖᾶ παρορῶντες οἷο. 62. 
τίς πρῶτος ἄνδρα καταβαλεῖ Ὁ (Ταπὲ. Α14.) | τίς πρῶτον 
ἄνδρα κ. Ο, τίς ἄνδρα πρῶτος καταβ. ΑΟ (Ὀ1μ4.. θὅ. ἐν- 
ἕκλιναν καὶ ΝΗ: ϑαιρρε ] ἐνέκλιναν καὶ τούτους ΟὉ αὶ οοΥγ.; 
ἐν καὶ τούτοις ΑΟ' γγ. (Ριμά.) - καὶ φόνος δὲ ὀδιφυ ἐρῶν 
Ῥαπίαξι65. 1 καὶ φ. ἐξ ἀμφοτέρων Ἡρσὶ; ἐξ Ἰποϊαβογδπὺ Ηοσύ- 
Ἰοὶῃ οὐ Ὀιπᾶ. ϑ'οα δὲ ἔδ 0119 1651] ροξογαὺ δ Ὁ. 6. ἐξ, -- πρὸς ἀπΐθ 
τὰς εἰσόδους ἴαϊ80 ἱπο]ϑττα ἃ ΠΙπἄογῆο πποῖν ΠΠθογανὶ. ΟἿ. 
Βυϑι θη Ομ ποίϑιη. 61. καὶ τέκνοις καὶ ἑαυταῖς καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς ΟἿ (Ταπὲ. Α14.} | καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς ΑΘ οοττ. (Π]πᾶ.). β'οα ἀθοθὺ ταυ]ῖθυθθ ρυῖπβ ΠΙΌΘΥῚΒ5 
δ Χ᾿Ὶ ΠΠπτα ἸΏ Ρ]ΟΥΥΘ ααϑτη 5101. 69. [καὶ πείϑεσθϑαι)} ῬΟΘΥΉΘΥ 
Φαθγῦ, ἢ. ῬΏ11Ο]. 111. ». 147: βοίῃτη 6856 υἱάθῦαυ ὃχ 86- 
ααθηξθαβ: ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ ἐπείϑοντο. Οποᾶ ρτοροδαὶξ 
Μαᾶνὶρ δᾶν. οὐ. 1 Ρ. δ84: καὶ ὅπλα ϑέσϑαι, ἀἰοθμάθπηι ογαύ: 
καὶ τὰ ὅπλα ϑέσϑαι. 

. ΤΡ. ΤΥ. 
οςΠΠΠ1 2. ὧν ἂν ἔχωμεν ΟὉ (Τυπί. ΑἸ4.}) ὧν ἂν ἀεὶ ἔχωμεν 
ΑΒΘ (Ριπᾶ.). ΟΥ̓ Βομποίάθυτιμι οομέγα Ζϑιμίνμι αἰ ββθυθηύθιη. 
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-- σύμπασιν ΟὉ (Τππῦ. ΑἸά.) πᾶσιν ΑΘ (θἰπ.}. --- (τὸ 
ψὰρ γεγενημένον ἔργον σύμπασιν ὑμῖν) καλῶς ἀποτετέλεσται 
Ο᾽ καλὸν ἀποτετέλεσται ἃ 6 Ὁ (Ταπῦ. ΑἸᾺ. θ1πά.). ---- καὶ λόγῳ 
καὶ ἔργῳ ΟἿ (Τπμῦ. ΑἸ4.} } καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ΑἈ6 (θ]π4.). 
4. ὡς καὶ ἐργάτην ΟὉ | καὶ ὡς ἐργάτην ΑΘ (θ1πᾶ.), (καὶ 
βἰπθ ὡς [απ΄. ΑἸ4.). Ὑιάθ Ηρ θὶπὶϊ δἀποίαϊοπθιη αὰ8 
καὶ ὡς ἱποοποίππαμη 6588 ἴρ88 ἰυαϊοαΐ, --- ὃ ϑεὸς δῷ ΟὉ 
(Τὰμύ. ΑἸά.} διδῷ ὁ ϑεός ΑΟ (Ὀὶπᾷ.). 5. ταῦτα ἐνθυμού- 
μενον ΟἿ (Ταπί. Α14.} ἐνθυμούμενοι Α α (Πἰπά.) --- ἄριστα 
κρίναιτ᾽ ἂν ΟἿ (Ταμύ. ΑἸ4.) ἄριστ᾽ ἂν κρίναιτε Α Θ (Ὀ1πᾶ.}. 
86. καὶ ἅμα τὸ παραγγελλόμενον προνδεῖτε ΟὮ (Ταμῦ. ΑἸ4.). 
ἅμα οἵα. Αα (Ρἰπ4.). Ἐδ]βὸ ἰπαϊσαῦ β'ομ θ᾽ ἄθυτιβ ΔΙ ΘΠ ΌΤη 
6556 00 ΔαΥΘΥΘΙΌΙΩ : [ΤηῸ ΔΡ ΒΒ Πγηατη : ΠΘΥΘ ἐγέογρα, ἀπτη αἰ ἴα 
118 ἃρτῦ]5, πθρ]θραῦβ ΟΌΥΆΥΘ αποᾶ ἰαβϑὶ ϑϑυβ. 7. καὶ πρὸς 
Κυαξάρην ἐλϑὼν ΟἿ (Α14.}} καὶ π. Κα. ἦλϑε ΔΘ (Β1μ4.). 
βοᾷ οὗ Οονοὺ ρ. 889. 8. οὗ δὲ ᾿“σσύριοι ἅτε καὶ ΟΡ 6 
οουτ. (Ταπέ. Α14.} | οἱ δὲ ᾿“σσύριοί γε καὶ Θ᾽ Ῥγ., οἱ δὲ ᾽4σ- 
σύριοι καὶ Α (Π1π4.). 564 ρτὸ ἅτε ἔδοϊξ δέϊδιπι Θ᾽ ῬΥ. αὑο 
ἔμ 1558 βουρύαχι δ᾽ Ἰαπ]α ᾿πὐου ᾿“σσύριοι οὕ καὶ Θἀσοοιιαγ. αὐτῶν 
ἠϑύμουν ΟὉ (Τὰμπῦ. ΑἸ4.)} αὖτ. πάντες ἠϑύμουν Δ 6 (Ὀιμά.}.Ψ 
--- διέφϑαρτο τὰς γνώμας ΟἿ τηᾶγρὸ ϑίθρῃ., πού Ἰηδυ. 
ΑἸάϊμδθ απὸ Τυτϊοὶ δάβογγαίαν  διεφϑάρϑαι ἐδόκει ταῖς 
γνώμαις ΑΘ (Τὰπῦ. ΑἸᾶ. οὐ οἴππθθ ϑάϊ θμ865). ΘΟ ΠΟΥ̓Θ τα 
6556 γψαϊσούαπι ἃ, 8 ἢ ΠῸΒ ΤΘΟΘΡΙπλὰ5 ᾿θοῦομθ αἰ 18. 60Ὲ: 
οοαοῦ: δοοαβϑαύιντιμι τὰς γνώμας ᾿ρ80 ργαθίογοθαῦ ΗθιπάοΥ 8 
ἀαῖῖνο νυ]ραΐαθ. 10. οἷά μοι δοκοῦμεν καὶ ὅσα ἀγαϑά, ὦ 
ἄνδρες. ἀφεῖναι Ὁ (Ταμὲ. Α14.), Ιᾶθπι νἱἀϑίαν Ο ῥυ. Βδθα 588 
οἷα μὲν δοκοῦμεν καὶ ὅσα ἄνδρες ἀγαϑὰ ἐφίέενταε Α α οἱ 
ΡΥΟΥΒᾺΒ 5190 Οἱ ΘοΥγ., ααὶ Ρ] αΥΐταϑ, Θγαϑὶῦ ὃχ Ο᾽ ΡΥ. (οἷά μοι 
δοκοῦμεν καὶ ὅσα, ὦ ἄνδρες. ἀγαϑὰ ἀφεῖναι Θὶπά:, ααὶ 56ῃ- 
ἰοηύα οοδοΐαβ μοῦ ἰοθο αἰύθγδμι ἔβη λτη. ΒΘΑῸΙ, 5010 ἴῃ 
οΥἄϊπθ ψϑυθουτπι ῥυϊουὶ οὈὐθιηρθγαν δ). 11. ἐφ᾽ ἵππων 
ὀχοῦνται Οοϑεί ρ. 390 | ἐφ᾽ ἵππων νέονται ΟἿ γγ. (Ὀ]πᾶ.), 
ἐφ᾽ ἵππων ἔσονται ΟἿ οοττ. (Τὰπὲ. ΑἸ4.). 14. ᾿4λλ᾽ ὦ 
Κῦρε ΟἿ (Τππὲ. ΑἸ4.}} ὯΔ Κῦρε, ἀλλ᾽ ΑΘ (Ριμᾶ.): ἀλλὰ 
αὖ Ἰαϊίπατα αὐ οὈϊοούϊοπθτα ἃ! πᾶτὶ ἱμαϊοδπβ ἴῃ πὶ ϊο. Θηπ- 
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ἐἰδϑϊ οοπὶσοαῦαν οἵ. Π 1, 18 ᾿“λλὰ ϑαυμαστά, ἔφη. οἵο. --- 
πολὺ μάλιστα ΟΑ 1 1 πολὺ μᾶλλον 6 (Τὰπύ. ΑἸᾶ. Π1πᾶ.}. 
ϑϑοαΐαβ 5ὰπὶι ΘΟΠΒΘΗΒΌΠΙ, ΟΡΟΪΔΟΥαῚ οοἀϊοθτη αἰγίαβαιιθ 
οἰαββὶβ: τῆς μεγίστης ἡδονῆς πὸπ ρεμπᾶθὺ ἃ οομπιρᾶγαίίνο 
αἴασο, 5684. 80 ἐγκρατῆ. 15. [ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν) εσο ἀοϊουὶ 
αὖ πὸὰ βοίαμη ροβὺ εὐτυχίας. ἣ νῦν ἡμῖν παραγέγενηται, 
ῬΓΟΥΒᾺΒ ΒΌΡΘΥνδοσατη 5θαἃ οὐΐδτη τηοϊθβίαση 8 αἸ αι θη τη, 

ΟἸπρυτοῖβ Θαπὶ διαφυλάττωμεν αὐτὴν βεασδίαν, αποᾶ δᾶ ᾿Π|π4 
βΒαδβέδπείινθι εὐτυχίας τοΐογαϊα. Πθθθβδθ οϑύ. 17. ἴσϑε γὰρ 
ΟΡ (Τὰπὲ. ΑἸὰ.) ἔσϑι δ᾽ Αα (Ῥιπὰ.); Θι88}) 6ἷ8 186 
απίοοοᾶαππίὶ δάΐϑυυὶ ραῖθί. 19. ἢ ἀπεσχισχμένον ΟὉ (Τυμί. 
ΑἸΙ4}}} ἢ ον. ἈΘ (θ1πᾶ.). 30. πάντες ὁρῶμεν ΟἿ (Ταπύ. 
ΑΙΔ.}} πάντες οἵδε ὁρῶμεν ΑΟ (Π1π8.} νἱᾶθ Οοροῦ ρ. 389. 
21. ἔϑι, ἔφη ὅ ὅντινα ΟἿ || ἔϑι ὅντινα ΑΟ' (Τὰπὺ. Α14, Π1π4.). 
--- τουτωνί (Ὁ Ρ τούτων ΑΘ (Τὰπ|. Α14.). Οἕ Οοδθοὲ ἐδιᾶθυη. 
35. φιληϑεὶς παρ᾽ αὐτοῦ Ο τηᾶγρ. ϑίθρῃ.  φιληϑεὶς παρών 
Ὁ (Τὰμπὲ. ΑἸ4.), φιληϑεὶς Ξβοϊατα ΑΟ (Π1πη4.). Οοπῆτντηδίαν 
ἸΟΥ ἃ ποβῖγο ΠΌΥῸ, αποὰ ἴδτη ΕἸΒΟΠΘΥΟ οὗ ϑ'θ μη ἄθυὸ 
Ραοαθγαί, ἀαδιπαθδτα Ὑϑοῖρθυθ πο βϑαπηῦ αα8ὶ. 28. ἐπεὶ δ᾽ 
ἐξῆλθον ἸμΓΟΥΡΥΘ8 Ἐπροὶτηδπηίδηιβ ᾿ ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλϑεν ΠΟΥ οἱ 
οαϊδι. --- καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὐκοῦν καὶ ἄλλους προϑύμως 
ΘΟ Ο δου (Ταπὲ. Α14.)  Οὐχοῦν καὶ ἄλλους. ἔφη. προϑ. 
ΑΘ γυ" (διμᾶ ) ρυϊουϊθαβ οπη 8818. 
τῷ, τ: ὅμοροι μὲν ΟἿ (Ταμί, ΑἸ.) | ὅμοροι ΑΘ (Ριμα.) 
-- καὶ τότε ἐδόκουν ΟἿ (Ταπὲ. Α14.}| καὶ τότε δὴ ἐδ. Αα 
(θιμα.) --- "εἶναι καὶ νῦν ἔτι δοκοῦσι ΟΡ (Τυπὲ. ΑἸὰ... | 
καὶ νῦν δοκοῦσιν εἶναι ΑΟ (Ὀὶπα.).. ὅδ. ἡγούμεϑα εἶναι 
ΟΡ (Α14.}} ἡγούμεϑα ΑΘ (Τὰπύ. Πὶη4.). 7. πιστὰ ̓  ϑεῶν 
ἱπεποίησο!] καὶ δεξιὰν δὸς: Οονοί ἀοϊουϊέ Ῥ. 890 πεποίησο 
Υγ8 1 ααοᾶὰ ΟἿ (Τυπύῦ. Α14) Ρτγδθθθηῦ: ποίησον, ὁ ΠῚ 2;.29: 
ἔλαβον καὶ ἔδοσαν τὰ πιστὰ. 8. τὰ πιστὰ ΟὉ ([ἀπΐ. ΑἸα.)} 
πιστὰ ΑΘ (θιπὰ.). 9. ὥσπερ εἰκός, πάντες ἐξῇσαν βϑογερϑὶ 
[ὥσπερ εἰχός. πάντες ἔξω ἦσαν ΑΘ (Ρὶπᾶ.), πάντες, ὥσπερ 
εἰκός, εὐθὺς ἔξω ἦσαν ΟἿ (Τυπι. ΑἸΙᾶ.). εὐθὺς αἰέοτγιαϑ 
ἐπ 6. οομθοίατα 6886 νἱάθίαν ἂὸ αἰΐψαο ρτοροβίία, ααὶ 

ἦσαν, ἀαοᾶ 1 ΔΥομοίγρο ρῦὸ ἐξῇσαν Ἔτγόγα βουϊρύαμι 
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ογαῦ, 5Θη 811 ΟΔΥΘΥΘ 1ηὐθ]]θσουθῦ; [8] ΘΑ Υ νθΥῸ ἴῃ 60 αποᾶ 
Ῥαϊαγοὺ πᾷ ὥσπερ εἰκός δα οοἰογίἑαίοην Θχθαμ αὶ βρθούδυο, 
οατη Γ6 γογῶ 8δ)ὰ πάντες ρογύϊηογθῦ: οομβϑηΐδηθαση θγϑῦ, 
οἸλγι65 Ῥθυβαβ ρδυθορ65 ΠΟΥ Βα]ὰ5 ΘΧΡΘαΙ 015 οατη σψοϊὰῃ- 
ἰαγ18 Υ68 οβδβοὺ Μρᾶϊβ. Ν ροβίθα αὐἱάθιη ἰϑῖὴ ΘΧ1}1586. αϊ- 
οαμἑαγ ῬΟΥΒ8Θ, 568 οχῖγθ οἵ, 8 11: ἐξῆλθον, ἀοὶπαθ. ἐξωρ- 
μῶντο; ὕπτα ἀθιηαχη βθαυϊίοῦ 8 12: ἐπεὶ δ᾽ ἔξω ἦσαν, ααοᾶ 
1110 Ἰοθὺ ὑϑ1η ἀρίστῃ αἜΔ1 Βοῦ, 46 4.0 αριύαν, ἱπορύμτη 
οϑύ. 18. οὐκ ἀναμενεῖς ϑογὶρϑὶ ᾿οὐκ ἀναμένεις ἢ (Ἰυμΐ. ΑἸΑ. ̓  
καὶ οὐκ ἀναμένεις Ο, οὐ γὰρ ἀναμένεις ΑΟ (πᾷ. Οχ.; 
οᾶ. Πὴρβίθμβὶ οὐ γὰρ »Ἰβορμάρυ ΑΝ Είαπι Ηροἰπαογῇ ποζαί. Ὁ8- 
Ῥΐδιῃ τέ δὲ γϑρουθατϊη 6556 βθααθηΐθ οὐ γὰρ, Θτα 80 οομβθηδ 
Μαᾶνὶρ ααὶ οὐκ ἄρ᾽ ἀναμενεῖς 50ΥἹ01 ᾿Ἰαθοῦ; ΏῸ5 Β᾽ΠΡ] ἸΟἸΟΥ̓́ΘΤΩ 
Ἰρούϊοημθπι ἢ ΘΟΘ]ΟΙ5. ΒΘΟΌΪΩΌΥ αἀ86 ΘΧ ρϑυΐθ οοῃῆγιηβίαν 
8 Ο. 17. προστάξας ΟἿ (Ταπί. ΑἸ4.) } τάξας Αα (Ριμπ4.) 
Οοροὺ Ρ. 8384. 

(11. 10. 1 2, 20--͵ΠἼ }ῇῷ ὅ, 14. Ὁ 5Βο]υβ οοὐἀϊοῦτα αἰζουϊαβ ἴα υ}]} 186 
Οδαθαη ΒαΒοΙριῦ, οὑπ Ὁ ἀρῇοϊαῦ; οομβθηβαβ Ὁ Τχηὖ, ΑἸά. ὕγῸ 
οουΐο Βαΐαβ ἕδη Πα ἐθδίθ Παθθηάαβ οβϑὺ; οοῃβθηβὰβ ΟΑᾺΕ δῖο 

αὐοαὰθ Ὀ] ΟΥΤΩΣ βαοϊθπᾶπ5.) 

21, πάντων ἂν τῶν Ὁ (Τυμί. ΑἸ.) ἂν πάντων τῶν 
ΑὉ6 (Ὀι:μ4.). 22. μὴ δῶμεν αὐτοῖς 0 (Ταχύ. Α14.) Ι μὴ δῶμεν 
τούτοις ΑΟ (Ρ᾽μᾷ.) οὗ, 21 τοὺς μὲν ἱκετεύοντας αὐτῶν. 
28. καταλίπετε Ο (αἱὐ. ΑΙ4.) | καταλείπετε ἃ ἃ (Ὀιμά.) --- 
ἧ ἄν τι «δέῃ χρῶμαι ϑογίρϑὶ Ι ὡς ἄν τι δέῃ χρῶμαι Ο (Τα. 
ΑἸ4) | ἡ ἄν τι δέωμαι, ὡς χρῶμαι Αα (οἱ 50 ΠΙπᾷ. πἰδὶ 
αποὰ ὡς ἀποὶδ ᾿πο] 510). 25. χρῆσϑαι ἤδη Ο (ἤδη χρῆσϑαι Γαμΐ. 
ΑἸ4.) χρῆσϑαι δὴ ΑΘ (θ1μ4.). [πῃ 60 ἰρίθαν οοπέγα [ὰη- 
ἀηϑηὴ οὐ ΑἸαϊπδια οοημβθαὐϊηὺ (4 Θ΄, φαοα Δαγουθ]άϊα Ροϑύ 
χρῆσϑαι ροπυπὺ. 317. ἐκ τούτου προηγοῦντο Ὁ (Ἰαπέ. ΑἸ4.) ἐκ 
τούτου δὲ πρ. ΑΘ (Ρϊπᾶ.). 28. ἐθαύμαζον τὰ ὁρώμενα Ο (Ταπύ. 
ΑἸ4.)} ἐϑαύμ. τὰ δρώμενα ΑΘ (Ριπὰ.). θα βρθοίαὺ δὰ 
θἃ 4886 ργϑθοθᾶσπί: ἐπεὶ φῶς ἐγένετο (5810 οὐΐδια Ο παροὺ 
οατη Τππὶ. ΑἸ. οὐ α οοΥγ. ργδθθαπὺ ἐπεὶ σαφὲς ἐγένετο); 
ὁρώμενα ἰσὶθαν ργϑθίρθυθηιμη. --- καὶ ἄλλα πολλά τε καὶ 
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παντοδαπὰ ποιεῖν αὐτούς Ο (Ταπί. ΑἸά.) | πολλά τε καὶ παν- 
τοδαπὰ “καὶ ἄλλα ΑΘ (Ῥῖπα.). 29. ὡς ἂν ῥᾷον Ο (Τυῃύ. 
Α14.})} ὡς ῥᾷον ΑΘ (Ριπ4.) οἵ. 84. 80. τὰ αὐτὰ ποιῆσαι 
Ο, Ζομαγ. (1ππὲ. Α14.) ] τὰ αὐτὰ ταῦτα π. ΑΟα (Ριπ4.). 
82. τοιαῦτα ἐποίουν Ο (Α14.}) | ταῦτα ἐποίουν ΑΘ. (Ταπύ.; 
ζαϊϑυτη ἀ6 π8δὸ Ὀίπάουῆϊ ὑδϑυϊμηοπίατη; ΠΙπ4.); ργαθῦα] τοι- 
αὕτα οὐ ρτϑρθοθᾶθῃβ οἷα δὴ. 81. οἵ τινες ὑμῶν ΟΑ (Τὰμύ. 
ΑΔ.) | εἴ τινες ὑμῶν 6 (Ῥιπᾶ.). 88. προτέροις τῶν ἀπόν- 
τῶν συμμάχων Ο (Ταμύ. ΑἸ4.}} προτέροις ἀπόντων τῶν συμ- 
μάχων Α (Ὀιπᾶ.), προτέροις ἁπάντων τῶν συμμ. α. 864 
τῶν ἀπόντων συμμάχων σοπροίϊντιβ οϑὺ ααἱ ἃ ΘΟΙΠρϑυϑύϊνο 
προτέροις ροπᾶοῦ, ποῦ ἀθθοθαπὺ ἰριθαν ϑομποίαου οὐ ]1η- 
ἀογτέ οταϊπθιη συϑυθοσσ ἃ α ΠΌΤΟΥ ΠῚ ΥΘΟΙΡΘΥΘ, --- σέτοις 
καὶ ποτοῖς Ο (Τππὲ. Α14.} καὶ σίτοις καὶ ποτοῖς ΑΟ (Πιπ4.}.ὄ 
Αὐ δὰγν ἰαπίδ νἱ αἰβέϊησπδηύαν σῖτα οὐ ποτά 89. τῶν νυνὶ 
διωκόντων Οὐ οουν. (Τὰπὲ. Α14.} } τῷ κυνὲ διωκόντων Ο ργ., 
τῶν νῦν διωκόντων ΑΟ (Ὀ᾽πᾶ.). 40. φυλάττεσϑαι ἔτι προσ- 
ἤχει Ο (Ταμὲ. ΑἸᾶ.} } φυλάττεσϑαι ἴσως ἔτι προσήκει Δα 
(Ὀιμ8.}; αὖ ἔσως ΠΙπα πβοηὐθηξίατα ἀθὈ Πα. 41. ὁποῖον 
ἄν τις οἴεταε μάλιστα σύμφορον εἶναι 5ογὶρϑὶ ὁποῖόν τις 
βούλεται μάλιστα σύμφορον εἶναι (, ὁποῖόν τις οἴεται μάλ. 
σύμφορον εἶναι Ἰαπὶ. ΑἸΑ. (βἰπα ἂν), ὁποῖον ἄν τε συμ- 
φορώτατον εἴη, ΑΘ (Ὀιπ4.). Οὗ δᾶ 686. αι86 5ουρβὶ ᾿Υ͂ 
ὅ, δ1 ὁποῖ᾽ ἂν οἴεσϑε αὐτῷ μάλιστα χαρίξεσϑαι (οὐ Οονοί 
δα ῦπο Ἰοοῦτη Ρ. 3898). Υ' 2, 26 οἴεσϑ᾽ ἂν --- ἐπιβῆναι εἴα. 
45. ὧν οὐκ ἀγνοῶ Ο ([ππὶ. Α14.}]} καὶ οὐκ ἀγν. ΑΘ (Ὀιᾶ)), 
βθἃ τηϑ]ὰβ ὧν αὐοὰ ρουξποὺ δὰ χρήματα οὐ ροπᾶρέ 
80 60 αποᾶ Ξθαυϊξαν ὁπόσα ἂν βουλώμεϑα. --- (οὔ μοι δοκεῖ 
τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἶναι) τοῦ δικαίους φαινομένους 
ἐκείνοις τούτω πρίασϑαι ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς ἢ νῦν ἀσπάξεσϑαι 
ἡμᾶς ΑἸάΐπα οὐ 5. Ο οὐ Τππὺ. (ηἰδὶ ᾳαοᾶ Ο οὐ [Γαπέ. ἐκεέ- 
νοῦς ῬΥΔΘΌΘΗ ) τοῦ δικαίους φαινομένους ἐκείνῳ τούτους 
πειρᾶσθαι ἔτε μᾶλλον ποιεῖν ἢ νῦν ἀσπάζξεσϑαι ἡμᾶς Δα 
ῬΓ.. αὰοβ Πιπάογῆμβ βϑοιΐαβ θβῦ, Ὠἶβὶ αποᾶ σαπ (ὁ ὁοΥγ. ἐκεί- 
νοῦς τούτῳ 5οΥἼρβὶ!; β᾽τη "18. ἰᾶγὴ δηΐθ θαμῃ βΘοΒΠΘΙ θυ, ααὶ 
ἴδιηθη ποιεῖν αὐτούς αἰγαμπιαιθ Ξουιρειύ. 864 ρχὸ γυϊσαίδ 
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αὐΐξθ ϑομηθιάθγατα, 4886 πᾶπο Ο οοϊοθθ οοπβυτηδύαν, ἔδοιῦ 

Ρυπααμ ααοᾶ πρίασθαι ΘἸοραη8 ὑχοραβ θβῦ, 1ὰ αποᾶ 18ῃ} 

ϑαπδ ἰπίθοχὶῤ, οοπίγτα πειρᾶσϑαι ποιεῖν, αποᾶ Α αἱ παθθηΐ, 

ΔΘ ΠἸϑϑίπια ποῦϊο (χαϊπὶ 5ἰπαρ!οῖθον ἀἰχὶν Χοπορμο ποιεῖν 9): 

ἀορίηᾶθ κερδαλεώτερον νοοὶ απ89 δηΐθοθαϊν δρ ϊββίτηθ οοπσθηῖῇ 

ποίϊο τοῦ πρίασϑαι. . 48. δοκεῖ δέ μοι Ο6α (Ταμῦ. ΑἸ.) 

δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγ᾽ Α (Ὀ]πᾶ.}. 
8, 8 προστετάχϑαι Τυηΐ. ΑἸᾶ, προτετάχϑαι Ο Ο ΘΟΥΤ. 

τετάχϑαι ΔΘ »τ. (Ὀιπᾶ.) --- ὅπου ἔμελλον πάντες ἀκού- 

δεσϑαι τὰ. βουλευόμενα λέγει τάδε 8ογίρϑὶ ] ὅπου ἔμελλεν αὖ 

ἐξακούεσϑαι τὰ λεγόμενα εἶπε τάδε Ο (ὅπου ἔμελλεν ἂν ἐξ- 

ακούεσϑαι τὰ λεγόμενα εἶπε τάδε Ταπῦ. Α18.}, ὅπου αὐτοῦ 

ἔμελλον ἀκούσεσϑαι τὰ βουλευόμενα λέγει τάδε ἃ ἃ (Ριμά.). 

πάντες ἴΠυᾶ, αὐοᾶ ταἱπὶ νἱαθραύαγ βθηξθπδ ῥοβύμ!ανο, 

ὀΥγαὶ οχ δἰδουϊαβ ἔϑιηἶδο αὖ ἐξ νοὶ ἂν ἐξ χαοα ᾿Ἰηΐογ ἔμελλον 

οὐ ἀκ. ἱπνοπίϊαν; ἴῃ τ]. 15 βρεοιοϑίογθθυ ποίϊοηθιι βουλευ- 

όμενα ρΥἱοτὶβ ἔδυμῖδθ Α Οἱ ρνυδθίαϊι 1} λεγόμενα αυοᾶ ργαθρθὺ 

Ο, ΦΕ ΥἹ 9. 18. 4. γιγνώσκομεν Ο (Ταπῦ. ΑἸᾶ.}. γιγνώσκετε ἃ Ο 

(Ριπᾷ.).. σαν 86 ϑχοϊααὺ Ογτὰβ οδαδα }}18 ϑβῦ; οἔ, θὐϊδιη 

οὐκέτι ἐγὼ ὁρῶ αποᾶ 5ὑαὐϊπι βοααίθαν. ὅ. πῶς 6΄. Ταοροῦ 

ἂρυᾷ ΝΟ τη Ζϑθτθβθθυ. Ρ. θ2 | ποίους Ἰ1ΌΥῚ] οὐ ΘαΙ ἸΟΠ685. 

-- ἢ ἱππέας ἢ τοξ. Ο Ταῦῦ. ΑἸᾶ. 1 ἢ ρτῖπβ οἴῃ. ἃ α (θ1π4.) 

- ἢ πελταστὰς ἄνευ ΑΘ γγ.] ἢ πελταστὰς ἢ ἀκοντιστὰς 

ἄνευ Ο (Ταπὺ. ΑΙ. Ῥιπ8.); Βθᾷ Βα ἴῃ τὸ Α Ο οὐἀ!οἽθα8 ΟΡ 56- 

ααθπάσπτη οϑὺ. ἀκοντιστὰς οὐ πελταστὰς Θοβάθπι 6536 ΡΥΌαῦΌΥ 

ρο αὐοᾶ βδαᾳυϊναγ: ἢ τοξόται ἢ ἀκοντισταὶ ἢ ἱππεῖς. νἱὰθ 

οἰΐατα ὟΙ 8, 24 οὐ 36. 6. οὐκ ἔνδηλον Ο (οὐκ εὔδηλον Γαμΐ. 

ΑΙ4.), εὔδηλον Ξοϊαΐι ἃ α' (Ὀϊπα.} οἵ. 5.7: οὐ πᾶσεν πατα- 

φανές. 1. παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι Ταπί. ΑἸᾶ.-} εἶναι ἢ ἀπεῖναι Ὁ; 

ἰέναι καὶ ἀπιέναι Α, παρεῖναι καὶ ἀπιέναι ΘΟ (Β]πᾷ.).. 1π παρ 

ργδθροβίθοπθηη ὉὉ γὰρ ἀῃύθοθάθη8 ΟΠ ΒΒΊΣ Θ586 δρραγού. -- 

εἰ αὐτοὶ ἄνευ. τούτων Οἱ (Ταπί. Α14.}}} καὶ γὰρ. ἄνευ τ. Αα 

(καὶ γὰρ αὐτοὶ ἄνευ τ. ΝΥ εἶδκο,. καὶ γὰρ ἂν ἄνευ τ. Ὠϊπᾷ.). 

10. πτηνὸς ἔσεσϑαι Ο (Τὰ. ΑἸ4.} } πτηνὸς γενέσϑαι Δα 

(Ριμᾷ.). Ιάοπι ἔσεσϑαι οοπϊθοὶῦ Οοθοῦ Ρ: 392. Ἰστιονᾶμβ δ 

βΘομποίβουατη Ῥ]ογαβαὰθ ϑαϊθοπθϑ μο0 ἰᾶγα μα θ1558.. 16. ὥσπερ 
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τὰ ἑστηκότα ἐστίν (] ὥσπερ τὰ ἕσ. ἔσται Ταπὺ. ΑἸά. (Πϊπα.), 
ἐστίν οὐα. Ἀα. Οδὔθγτυιπι πδθο οὐηπῖα ἀοἰδυὶ, Θατα ΘΧρ  οαὐϊο 
ἱπορύδ 6586 νἹἀθυθίαν 1}}1ὰ8 ὥσπερ ἑστηκότα αποᾶ ργδθοθαϊῇ. 
20. δήπου Ὁ (Ταπΐϊ. Α14.}) δήπουϑεν Α αὶ (Ὀἰπᾶ.); πᾶθο ἔογτηδ, 
Ῥγδϑύογσθα ἂρ Χϑπορῃμοπίθηι ΠῸῚ ἱπυθηϊαγ. 21. ἑώρα τε 
βογίρϑὶ  προεωρᾶτο Ἰἰθδτὶ (Π1πᾶ:), προεώρα τε ΗϊγΒΟΗῖρσ, ἀὔθιη 
Βοοαΐβ δὴ [πὶ τοϑυϊαθπαο δοῦϊγο; 5θἃ ργδϑίθεθδ ἀθὶθυὶ 
ΡῬΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠΘτα προ. 488. ΠΟΙ ΗΪδβὶ ἴῃ οοΙηραγαύϊομθ ϑααὶ δὲ 
ΒοΙαηβ Ἰοσῦτη Βαροὺ: οχ 80, ἱ. 6. 6Χ γϑυ 15 τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
σροοορῶντα πυο ἴα]5ο ᾿π]δύδιηη ϑᾶτὴ Ο6η860, αὖ ϑοοϊαϊῦ ἴῃ 160- 
ὑϊοπθ Ταηῦ. ΑἸα. προαισϑήσομαι ΡγῸ αἰσϑήσομαι. -- ἀνθρώπῳ 
Ῥαρίαφιάο5 ἀνθρώπου ᾿ἰθτὶ (Ρ:μὰ.) -- τοῖς ὠσὶ προακούοντα 
Ο (ὑπ. Α14} Ι τοῖς ὠσὶν: ἀκούοντα ΔΟ (Ριμ4.). 
: 4, 1: ἡνίνα δ᾽ ἦν ἔξω μέσου ἡμέρας Ο (Τὰπὲ. ΑΔ.) 
ἡνίκα δ᾽ ἔξω μέσου “ἡμέρα ἐγίνετο Α, ἡνίκα. δ᾽ ἔξω μέσον 
ἡμέρα ἐγίνετο Ο, (ἰὕϑπα Ὀιμᾶ. πἰβὶ ἀποᾶ μέσου ἡμέρας ΒΟΥ] 10). 
4.. χαὶ οἰῶν καὶ αἰγῶν Ο (Ταμύ. ΑἸὰ) Ι ῥυῖαβ καὶ οὰ. Αα 
(Ὀ1π4.}. 6. τῶν ταῦτα ἐχόντων βογίρϑὶ 1 τῶν αὐτὰ ἐχόντων 
Αα (Ριμὰ. ), τῶν ἐχόντων αὐτὰ Ὁ ([πηΐ. Α14) -- -ὅπως 
αὐτοὶ μενοῦσιν ϑοϊιηιοίαογ 1 ὅπως αὐτοὶ μένωσιν Ο (Ταπῦ. 
Α1Π4.} ὅπως οὗτοι μενοῦσιν Α6 (θιμᾷ.). ϑϑᾶ αὐτοὶ ΟΡΡο- 
ππηϊαν' αὖ 58008 τοῖς κτήμασιν (τῶν ταῦτα ἐχόντων). 6. τοῦτ᾽ 
αὖ σύμφορον Ο᾽ (Τὰπῤ. ΑἸ4.}} τοῦτ᾽ αὐτὸ σύμφορον Αα 
(Ρ1πά.}.Ψ αὖ ορξπαθ ορροπῖξαν 111: τοὺς μὲν οὖν οἶδα 
ὅτι κατεχάνετε ὀρϑῶς ποιοῦντες. 10. οὐδ᾽ ὁτιοῦν καινὸν 
ἔσται ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ Ο΄, ποία ΠΥ 6ἼΠΆ}15 Θ᾽ ΑἸάϊπᾶθ, αυ8θ 
Τυνοὶ δαβουναίυν: Ζοπαίαθ: Ἐν γάρ τι καινὸν ἔσται ὑμῖν] 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν κακὸν οἰο. ΑΘ (ογηπο8 οἀϊ]6 68). ὙἹΧ ᾿δαΐθμι 
Ροΐογσαὺῦ κακὸν ΔΡΡΘ]1Δγ6 Ογταϑ, χυοά 1 Ἶρ50 ΥῸΧ ΘΟΓΌΠΣ Πογοῦ; 
οὗ αὔδθ 856044.: οἰκήσετε τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ χώραν τὴν 
αὐτὴν ἐργάσεσϑε οὐ ᾳ. Βθᾳ4ᾳ. 18. ὅπως ὑμεῖς, ἐκείνων, μὴ 
ἐκεῖνοι ὑμῶν ἄρχωσιν Ὁ (Ταμύ. ΑἸ4.} ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων, 
μὴ ὑμεῖς ὑπ᾽ ἐκείνων ἄρχησϑε ΑΘ (Ὀ1π4.}; δὰ Δηδοο]α ] πὴ 
Ὁ δοάϊοὶβ. Θοῃΐθγαβ. βιπηη]θηὰὶ ΕΥ̓ ὅ, 44 οὔτε ἐγὼ ἀρκέσω οὔτε 
ὑμεῖς: Οὐδποαῦδμι οὐπύθμθυθ πύλαι οοαϊσαπι Α 8 δηδοο- 
αν αν ἤδσὶ πόπ' Ῥούϊββθθ, βθᾶ τηθ]ῦο σΎΔΥΪΟΥ 866 ὉΡΡο- 
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δἰθϊο: ὑμεῖς ἐκείνων --- μὴ ἐκεῖνοι ὑμῶν ἀπδηη αἰΐοντα 1118 
ΑΑ οοἀϊουμα: ὑμεῖς ἐκείνων --- μὴ ὑμεῖς ὑπ᾽ ἐκείνων. αὔδτα 
ποῖ ἀοροῦαὺ Ὀιμπᾶάογῇ Ὑϑοῖρθυθ. 

δ, 4 οἰόμενοι ἔχειν τοὺς ἀμφί Κῦρον ἔτι ἄφϑονα ταῦτα 
Τὶμᾶ. ρυϑοϑῖ. 1105. ΝἿΊ οἰόμενοι ἔχειν τοὺς ἀμφὶ Κῦρον ὅτι 
ἄφϑονα ταῦτα ΑΟ, οὐ, ἔχ. τ. ἀμ. Κῦρον ὅτι ἔφη ἄφϑονα 
ταῦτα ἔχειν Ο (Ταπύ. ΑἸ4.}, χαδηι τηο]οϑύδιη συϑρϑυ ]Οἤθτα 
Θῃηθηἀδύϊομθ οχ ὃ 1 ἀποία ογύδμη 6550 ἃρραγϑύ, ροβύαιϑιῃ 
ἔτι ἴὴ ὅτε Δρουγαγογαύ. Ηδο ἰριθαῦ ἴῃ Υ ῬυΪΟΥθῖη ΘΟΘΙΘΌΙΩ 
ΟἸαββθῖὴ ἃ ΥΘΥῸ ῬΓΟΡΙᾺΒ 8,065586. οὕτη ΠΙΠαΟΥ͂Ο Θθηβθη στη 
οβϑὺ. 1. οὗ δὲ Μῆδοι καὶ εὐωχοῦντο καὶ ἔπινον καὶ ηὐλοῦντο 
Ο 50]. [ οἵ δὲ Μῆδοι ἔπινον καὶ ἥδοντο ΑΟ' ργ. (οὗ δὲ Μ. 
καὶ ἔπινον καὶ εὐωχοῦντο καὶ ηὐλοῦντο Ταπῦ. ΑἸᾶ. Ὀϊπ8.) 
- μὴ ἀπορεῖν ἔργων Ο | μὴ ἀπορεῖν ἔργῳ Δα (μὴ ἀπ. 
ἔργου Ταπύ. ΑἸᾷ. Ὀϊπ4.). 8. νύκτα ἐν ἧ ΟἽ ὁουτν. (Ταπύ. 
ΑἸ4.)} νύκτα ἡ ΔΑ ργ. (Ὀιμᾷ.) --- τῶν δεσποτῶν ἀπεληλυ- 
ϑότων Ο (Τυπῦ. Α14.}) | τ. ὃ. ἀπελϑόντων ΑΘ (Ὀ]π4.). 10. 
ὑμεῖς γε Ο (Ταῦ. Α14.} | ὑμεῖς Αα (Ὀ᾿πᾷ.). 11. πῶς δὲ Ο 
(Ταπὺ. Α14.}} ὅπῃ δὲ ΑΟ' (Ὀ1μ4.}; πος αὔοαὰθ᾽ Ἰοθὸ ταϊμὶ 
Γαϊῦὺ γοβυθαθηᾶα, νσυαϊραίαᾶ. ΟΥ. αὰδὸ ἴδ Ζθὰπθ 4Ὧθ ἤδὸ 
γψαγῖϑ, Ἰϑούοηθ αἰχιῦ: οϑϑα συ]ραγβ Ἰθούϊο, αα8ὸ γϑρϑυι 
θϑηάθηη ΡΥ οα] τὰ οὐ Ἰηὐθυγορσαῦ, πᾶ 015. ΘΟ ϑηϊὺ ΟΥ̓ΑΧΑΙΊ.“ 
Θυδοβινογαὺ 1116 ὁ τασσόμενος: ᾳαοτηοᾶο 11108 ᾿πνθηίδγη ἢ Υ6- 
βροπαοὺ Ογαχδγοβ ἱπαϊρηδύιβ πη αὐϑθβυϊομθια: «αποτηοάο 
δαύθια Ογγὰβ ἱπυθηϊῦ 605, ἐφ᾽ οὃς ἐπορεύετο“ Οὐαὶ 1116: 
ῬῬγτορύθυθα ᾿πυθηλγο ρούαϊῦ, απο ὨϑὈΘΡαύ, ααἱ νἱϑηιὶ τπ0Ὲ- 
βὐγαγϑηὺ (αὐϊπδιη θροὸ αποαὰθ ἨΔΌΘΥΘΙα). . 14. εἰσέφρηκαν 
Οοϑοί ν. 392 οἵ. Η6]]. ΥἹ ὅ, 48 | εἰσαφῆκαν ᾿ἰρτὶ οὐ ϑαϊτί. 

(7.110. 1Υ̓ ὅ,14-- 2, 27. Οἱ συγβὰβ ρυϊουβ ἕατα Π86 δύ, ἢ δᾶμυο 
αἀδῆοιῦ, ὑρϑυιηοηϊαγη ἀ6 αἰύθτα [αι] 18, τηδχίτηθ δχ [απὔϊηδ ΑἹ- 
ἀΐπδαπθ ρϑίθπαμχ, τηδρτϊ ἔδοϊοπ 8 ΘΟΠΒΘηδὰ8 Ὁ Ταηὗ. ΑἸᾺ.) 

106. ὧς τάχιστα ἐπιπέμπειν στράτευμα (ὐ τιᾶῦρ. δέθρῃ. 
(ΡΒΕΘΙρμαβ: οπαϊθῦθγθ Υαυθαβ8..) ἰ ὡς τάχ. πέμπειν στ. ΑΘ 
(Ταῦ. ΑἸά. Θ1π4.). ἐπιπέμπειν ἴᾶτα ζθαμθ ἴᾳγθ γϑοθρουδῦ, 
ΘΠ .Θ βθοαθὶ βαπὺ Ηθγί]οὶπ οὐ Βυθι θα θοῦ. 11. ὁρᾷς μὲν 



ΡΕΒΑΒΕΒΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΙΟΑ. ΤΙΧῚ 

αὐτὸς Οοδεί ἰ ὁρᾶς μὲν αὐτὰ Πἰργὶ οὐ ο44. 20. ὀκνεῖ περί 
τε ἡμῶν Ο' (Τὠπί. ΑἸά.) 1 ὀκν. περὶ ἡμῶν α (Ρ]μά.), ὀκν. 
περὶ αὐτῶν Α. 21. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον ἔπεισα ἐᾶσαί με 
λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν. ὑμεῖς δὲ Ταπὲ. ΑἸᾺ. | ἀλλ᾽ ἐγὼ μ. 
ἐχ. πείσας ἐᾶσαί μ. λ. ὑ. ἐξ. τάδε ποιῶ ΟΑΛΑ ργ. (πὶ 
ααοὰ ΑΘ ρῥγχ. ἀλλ᾽ οτοϊἐππὸ; Ὀϊπ4.). τάδε ποιῶ ἴπ ῬΥΪΟΥΘ 

᾿ς δὰ Ἰδοῦπμδθ οχρὶθπᾶδθ οασβα δααϊία βαηῦ ροβία δι 
ἔπεισα 'π πείσας ΔὈΪϊ: πθὸ ἕαρτύ ϑ'ομπθίἀθσθση θὰ σουθἃ 
τη8]6 56 μᾶΌθσθ. 80. τοιγαροῦν ΤΙᾳπέὲ. ΑἸΔ. | καὶ γὰρ οὖν 
ΟΑα (Ριμᾶ.). 868 Π]αᾶ ἀπὰπὶ νϑυὰπὶ δϑῦ, οὰπὶ ααοᾶ Η16 
ΒΙΌΠρΡΊ ΤΥ, ΘΟΠΒΘασΔίΟΥ ΟΧχ οἱβ αὰ80 δηϊθοθασπηῦ: ΘΌΔΥΘ 
ὰτὰ ἃπίθα αὐἰγίβαπθ σταύίδηη ΠΔΌΜΘΥΙΩ, ΠῸΠῸ 80118 ΜΙ6α15 
γϑἕθσσθ φροββϑαιη..͵. ΕὙΥαβίγα οοπδίιβ δϑί Βυθιύθη 8. καὶ 
γὰρ οὖν ἀοίοεπαογο οχρ]οαηβ: τϑαθῃ ρο]δαθίθ ἴθ 78." 
856. καὶ οὗ Πέρσαι δὲ Ταπί. ΑἸά. | δὲ οα. ΟΑΟ (Ρι:μά.).Ψ 
καὶ δὲ 5Βοϊοῦ ΧοπΟΡΠΟΝ ἰπ ἤπθ ϑηατηθυδύϊοὶβ δ] ΌΘΥΘ. ---- 
ἤδη δέ τινες τῶν προσχώρων Τυπύ. ΑἸά. [ ἤδη δέ τινες καὶ 
πλησιόχωροι Ὁ, ἤδη δέ τινες πλησιόχωροι ΑΟ (Ρἰπᾷ.), εἶ 
Υ 8, 28 οὗ Απδρ. Υ 8, 9: πάντες οἵ πολῖται. καὶ οἷ πρός- 
χωροι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Το. Μᾶρ πρόςχωρος λέγε, μὴ 
πλησιόχωρος. 86. ἕως ἄν τι σημανϑῇ αὐτοῖς Ο (ἕως ἄν τι 
σημανϑείη αὐτοῖς Ταπὲ. ΑἸ4.} ἕως ἄν τι σημάνῃ α. αὶ ρ»γ. 
ἕως ἄν τι σημανῇ α. Θὶ οοττ., ἕως ἄν τις σημάνῃ α. Α 
(Βεμποίθυ), (ἕως ἄν τις σημήνῃ α. Ὀϊπᾶ.) --- τοιάδε Ο 
(Τωρξ. ΑἸᾷ.) 1 τάδε ΑΘ (θ1μ4.). 31. ταῦτα ἀεὶ πράγματα 
παρέχειν ΟἽ οοτγ., Περί. ΑἸά. 1 ταῦτα εἰς τὰ πράγμ. π. ἃ 
(ταῦτα πλεῖστα πράγμ. παρ. Ῥὶπᾶ. 1105.δ. 89. κατεσκήνωσε 
Ο (Τιρξ. ΑἸά.) } κατεσκήνησε Α (Ὀ1πᾶ.). --- ἐκπληρώσατε Ο 
(Τρέ. Α14.} } ἐκπλήσατε Α α (Π1π4.). Ἑδάοπι βοηὐοπίϊα ΤΥ͂ 
θ, 11 ξαυτοῖς ἐκπληρώσαντες. 41. τὸ παραγγελλόμενον Ταπί. 
ΑΙα. | τὰ παραγγελλόμενα ΟΑΟ (Ρὶμπᾶ.. Αὐ ἀπ ἰδῃΐαχῃ 
ΤῸ8Β πηρθγαΐαγ. 44. ἀλλ᾽ ὁρᾶτε, ἔφη ἡμεῖς Ταπῦ. ΑἸΑ. 1 ἀλλ᾽ 
ὁρᾶτε, ἔφη. ὑμεῖς" ἡμεῖς ΟΑ Ο; ᾳαοᾶ ὑμεῖς ρϑγ ἀἰξ ορταρμίδτη 
πδίαπι Ὀἰπάογῇ ἀποὶβ ἱπο] δῦ, Θσὸ ἀθὶθυΐ οὔτ οχ Γπηΐ. ΑἸα. 
ΘΟΠΟΙάΘΥΘ πὶ ἴῃ δἰέθγα ἔδηη}}α πὸπ Θχύϊ158ὁὅ. 46. ὑμεῖς δ᾽ 
αὖ Ο (Πιπΐ. ΑἸά.)}} ὑμεῖς δέ γ᾽ αὖ ΑΘ (Ρίπα.). 47. εἰ 
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μέντοι ἡμᾶς βούλεσϑε παραστάτας ἂν μάλιστα ἔχειν (Οὐ (Ἰΐθπα 
Τωρηί. Αἰᾷ., υἱδὶ χψαοᾶ ἂν οταἐὑαπε) 1 εἰ μέντοι ἡμᾶς ἂν 
βούλοισϑε παραστάτας ἂν μάλιστα ἔχειν Α Ο (Ἰἔθτα  Ιηᾷ. πἰδὶ 
αποᾶ ἂν δῃΐθ μάλιστα οταϊ ῦ; ῥταθιογαὺ ϑοηπ.). 49. ἀπ᾽ 
αὐτῶν Οοϑεὶ ». 898. | ἐπ᾿ αὐτῶν ἸἰοΥὶ οὐ φἀϊδίοποθβ: --- τό 
τε καταβῆναι Οἱ (Τιρί. ΑἸ4.) 1 τὸ καταβ. ΑὉ (Ρ1πᾶ.). 51. 
ὁποῖ᾽ ἂν οἴεσϑε Οοδοί ν». 895 | ὅποι ἂν οἴεσϑε ΟΟ, ὅποι 
ἂν οἴησϑε Α, (ὅποῖ᾽ ἂν οἴησϑε Ταπὺ. ΑἸ. Τὶπ4.). δὅ2. ἄλλο 
ὅ, τι Ο | ἄλλο εἴ τι Ταῦ. ΑἸᾺ., ὅ, τε ἄλλο ΑΘ (Πἰπᾶ.) --- 
πάντας ἀμέμπτους Οἱ (Τωπί. ΑἸ4.) 1 ἀμέμπτους πάντως Α6 
(Ρ1η4.). ΟΥ Ζοαπο: «πάντως. ουτα βθασδῦαν εἰς δύναμιν, 
Ραγὶὺ ἰφαϊο]οσίαια. ὅ8. ὡς ἐμοὶ τοῦτο συνδοκοῦν Ταπὺ. ΑἸα, 
((ἄθπι οοηϊοοῖῦ Οοδϑὺ Ρ. 880 Ἰρπουδηβ Πᾶπὸ ᾿ρβϑτη σνα]ρᾶ- 
ἴδπι ἔα 1580) [ ὧς ἐμοὶ τούτου συνδοκοῦντος ΟΑ 6 (Ὀ1πᾶ}.. 
ὅδ. (ἐκέλευσε τοὺς ἵππους λαμβάνειν καὶ τὰ τῶν ἵππων 
σχεύη) καὶ τοὺς ἱπποκόμους, καὶ ἀρνϑμήσαντας {διαν λαβεῖν 
βογὶρϑὶ, καὶ 1Ππἃ δηΐθ ἀρεϑμ. οχ Οὐ Ζιιέ. Αἰά., δια οΧχ 90ῃ- 

Ἰϑούατϑ ᾿ καὶ τοὺς ἱπποκόμους ἀρυϑμήσαντας λαβεῖν Α αὶ (Ὀ]π4.} 
ἴῃ 86 Ἰϑούϊΐομθ, αὐ Ρρυϊπηαθ Ζθαπθ γϑοθρογαῦ, ἀριϑμής- 
σαντας ἱπϑρύβ δᾶ ϑαυίβοηθβ ὑδηύαμη ρου ηθῦ, απ βρθοῦθὺ 
ΠΘΟΘ556 510 οὐϊϑιη δᾶ δαποβ οὐ ἕππων σκεύη; οοπέγδ, 51 καὶ 
1Ππᾶ ἄχη ῖβουῖβ, ἰπ46 δῦ ἀριϑμήσαντας πονὶ Δ] 4 αἴονγξαν: 
ὨΠΙΠΘΙῸ ἰηἰϊύΐο ΠΑΥΠῚ ΟἸΏΠΙΠΠ ΥΘΥΆΤΗ. ποὺ θὰβ ὑδχὶΥΌΠΟ5 
αϊνιάογθ ᾿πύρυ τάξεις; αποᾷ αὖ οΥΠοθυθύαυ, ΠΘΟΘ ΘΒ Τα ΘΒ] 

διαλαβεῖν Ῥγο λαβεῖν 50ΥΌθγθ αὖ οχίαὺ Ν 1, 1. 1, 29: 
Υἱ 8, 1. δϊ. ὅπως ἂν ἔχωσιν Ο' (Πιριΐ. Α14.) 1 ὅπως ἔχωσιν 
Α6 (Ριμᾷ.). ὅ8. σὺν τοῖς. ἵπποις ἕπωνται Οὐ (Τμλέ. ΑἸ4.)}} 
τοῖς ἵππ. ἕπ. ΑΘ (Ὀ1πᾶ.)}. ΑΥ οοπίογαβ 2, 18. 80. Ὗ ὅ, 6. 
ΥἹΙ 2, 10. Ὗ7Ἶ 1, 58. 2, 1. (ἐπὶ τούτοις ἕπ. 

60,2: ἔλεξεν ὧδε" Ἶ4,), δέσποτα Τυαπὺ. ΑἸ. 1. ὧδε οι. ΟΛ 
(Ὀ1π4.); ᾳφαοᾶ ἔδο119 οχοίϊν δηΐθ ὦ δὲ (σποτα). ---- καὶ ἵππον 
ἔχω εἰς χιλίαν ἣν Ο, 1 ἔχω δὲ καὶ ἵππον εἰς χιλίαν ἣν Ζομδν. 
ΡῚ 168 Ο (καὶ ἵππον εἰς χιλίαν Ταμπί. Α14.), καὶ ἵππον ἔχω 
δ᾽ εἰς χιλίαν ἣν ΔΑ, καὶ ἵππον ἔχω δ᾽ εἰς χιλίαν τριακοσίων 
ᾷ ργ., καὶ ἵππον ἔχω δ᾽ εἰς χιλίων τριακοσίων Οἱ δοττ., καὶ 
ἵππον ἔχω δισχιλίαν τριακοσίων Τιοἰᾷ, (καὶ ὕππον ἔχω δισ- 
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χιλίαν τριακοσίαν Ὁϊπ4.}: “απᾶθ δαύΐθτα ἱπθρύτϑ ἰβύθ ΠΌΤ ΘΥΊΙβ 
ἐγίθοπδυῖα8 θϑὺ οὔ 9 Ζθαμθ. --- ἐκεῖνος τέϑνηκεν (Οὐ (Τμηΐ. 
ΑἸα.) ἐκεῖνος μὲν τέϑνηκεν Α 6 (Ὀ]πᾶ.) --- ὁ δὲ παῖς ἐκείνου 
Οα (Ἰοιί. Α14.})} ὁ δὲ παῖς ὃ ἐκείνου Α (Π1π4.}. 11. ὡς 
μηδενὸς ἐνδεόμενον Ταπύ. ΑἸ4. ὡς μηδενὸς δεόμενον ΟΑΟ. 
Οὐ, Ηογυ θη ἀρρομπᾶ. οὐ. δὰ ΚΟ 1, 18. 

10. Υ. 

1,1 ἤκουσά τε ἡδέως ΟΟ (Ταπύ. ΑἸ4.}} ἡδέως ἤκουσά τε 
Α (Ριπᾶ.). 4. ταχὺ πάνυ Ο' (Τιριί. Α14.)} ταχὺ ΑὉ (Ριμά.}.Ψ 
6. ὃ γεραίτατος Ὁ Οδπι. ὃ γεραίτερος Ο α αὶ (Ταμύ. Α14.). Ῥυϊτηὰβ 
Ἰθούϊοπθιῃ, αᾶπι οχ ρᾶγίθ 19) ὁοα 1618 πὰποὸ ἀθρογᾶϊία (διηθγᾶ- 
τὴὰ5. παπίϊαύ, γϑβυϊξαιϊ θυ θη οἵ. 8 1: τοῖς ἄλλοις ἅπασι. 
8, [Ναὶ] ἀοῖοί Οοδεί ». 895. 11. ῥιγοῦν 1Ὀγ1 ῥιγῶν Ὀιπᾶ. 564 
εἴ. ἐδροῦντε τῷ ἵππῳ 14. 28. Απδ0. 1 8,.1 886 πθ Πιπαογῆπ5 
αυϊάθια τασξανῖς, 18. ὡς οὐκ [ππὐ. Α14. εϑνε ὡς οὐκ ἀρ] οθτα 166- 
ἀΐϊοποιι μαθοὲ Ο, ὅτε οὐκ Α α (Ὀ1πᾶ.) --- (ὃν δαά!ῦῦ γϑίπβ θου- 
τθοίου ΑἸδίπδο, ᾳαδθ Τυγ]οὶ τῆν πε σάνο Ιάᾳψαθ τυϑού 51:16. 

ἐνδιατρίβειν Ο (Ἰιριὶ. Αἰά.) Ι διατρίβειν Αα (1π4.). 18. αὐτῷ 
τὰ δέοντα Οὐ (Τιρΐ. ΑἸ4.)} αὐτῷ οτα. ΑΘ (Ρμά.) --- ἐν- 
δέοιτο Τὐρπά. αὰ Χοπ, τϑρ. 1,86. 688. Οχοπ. 15, 8 .| ἂν δέοιτο 
᾿θτὶ (Πιπᾷ, ἴῃ 6α1},). 21. ὥστε καὶ ὑμᾶς ἐμὲ ἐπαινεῖν 6]- 
ἄοποβ απΐθ Ὀϊμπᾷ. ᾿ ὥστε καὶ ἐμὲ ὑμᾶς ἐπ. ΟΑΟ (}ιπᾶ.), 
ὥστε ὑμᾶς ἐμὲ ἐπαινεῖν Ταπὺ: ὥστε καὶ ὑμᾶς ἐπαινεῖν ΑἸΑ. 
22. ἀλλὰ καὶ Ὑρκανίοις οἷς μὸν ὅρκους καὶ τὰς δεξιὰς ἔδωκα, 
ἐμπεδώσω (536. αὐτοὺς) Οὐ (Τιριί. ΑἸᾶ.; υἱδὶ απο Βα Ὕρχα- 
νίους ΒΔὈΘηΌ) 1 ἀλλὰ καὶ Ὑρκανίους τοὺς ὅρκους καὶ τὰς 
δεξιὰς ἃς ἔδωκα ἐμπ.  Α (Π1πᾶ.. ε͵5] απο Ὑρκανίοις 5οΥ1}0 10}. 
Οἱ ΥΠΠ 8, 2: τοῖς τὰ ἔσχατα πεποιηκόσιν, εἴτε ὕρκους ὀμ- 
ὀσειαν, ἠμπέδουν (530. αὐτοὺς). εἴ τε δεξιὰς δοῖεν ἐβεβαίουν. 
84. δοκεῖς σὺ φύσει Τὰπ΄. ΑἸά. | σὺ οι. ΟΑΛΑ, αποᾶ ρμροϑύ 
δοκεῖς ἴα ο1}6 6801 ρούθγαὺ. Ορύϊπιθ δαΐθηη μἷὸ 8Δαἱ «αϊν}5 
Ῥογβριοιθῦ: Ογγαη ϑπΐτη οοστίαύομθ 818 Μίϑαμπβ 1110. ὁοη- 
Ῥαγαῦ συμ Ογαχαυθ 5π0 γοσθ. 3ὅ. [οὕτω ἀοἰουὶ; νι θύαν γαυὶα 
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Ἰϑούϊο 111π|8 παραπλησίως πὼς ἴπϊδδθ:; πθ66 ἰθρϑραὺ ἰπ 880 
οοἄϊοθ ῬΒΙ]ΘΙΡμα5. οὕτω οϑὺ πὰ ΟΑΟ | οὗτοι ἰπ ΤΙᾳπὸ. ΑἸΆᾶ. 
(ὈΙμ4.). αὖ οὔῆμθβ 5810 δἴῆοὶ ἀϊοαμέασ ααἰοαπαὰθ Ογγατῃ 
οοσποβοιηῦ, ΠΟ 6] 8011 ααἱ ϑάβαηΐ. 28. φευγόντων πολεμίων 
Ο (Ἰυρι. ΑἰἸά.) ] φευγόντων τῶν πολεμίων ΑΘ (Ρ]πᾶ.}.ψ 
ΔΎ ΙΘΌ] τη. ΟὟΥ ΠΘΟΘβϑδυαση ἀαχουὶῦ ζθαμθ Ὡ68010. 

2, 1: κατὰ {τὰ πλάγια Ῥαρίαφίαο5 τὰ Ἰπδογτύ οἵ, ΥΙ] 
1, 7. --- τῶν ἐν τάξει Ταπὺ. ΑἸᾺ. ] τῶν ἐν τῇ τάξει ΟΑΛα 
(Ριμ4.). -- ἰόντων Ῥαηέαφίο5 1 ὄντων Ἰἰρτὶ (Θ1πᾷ.). 6. ὅπως 

᾿ ψομέξοι ἀσφαλέστατα Οὐ (Τιρηί. ΑἸα.) 56. εἰσιέναι ἄν | ὅπ. 
νομ. ἀσφαλέστατον ΑΘ (Π]1πᾶ.). --α καὶ αὐτὸς Οἱ (Τιμρηΐ, 
Αἰα.) 1 αὐτὸς ΑΟα (θ1μ4.). “θοῦ ᾿ρβθ᾽ αὖ διῦθα ἀὐῦθηι ἰπύγἃ- 
νογϑηὺ ααἱ Γαθγϑηῦ ῬΥδθιηΐβϑὶ. 8. νῦν δὲ ὅτε ἀληϑεύοντά σε 
ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω τὴν ὑπόσχεσιν Οἱ (Τμρὲ. ΑἸά.; τὐϑὶ αυοᾷ 
886 σε δηΐθ ἀληϑεύοντα ροπαπί) [ νῦν δέ σοι ἐρῶ ὀφείλων 
τὴν ὑπόσχεσιν ΑΘ (νῦν δέ σοι ὁρῶ ὀφείλων τὴν ὑπ. Ὀϊπᾶ.). 
12. ὅσα σὺ δίδως Οὐ ἱδοῃηρίυγοβ οοάϊοθβ᾽ οἵ, Ηθυ]οὶη [ ὅσα 
δίδως 6 (Τυμῦ. ΑἸά. Π1πᾶ.). Αὐ οἵ, αποᾶ βραᾳαϊξαγ ὧν μὲν 
σὺ δίδως. 18. οὐδὲν ἐμοῦ σε δεήσει Ταπί. ΑἸΑ. | οὐδ. ἐμοῦ 
σοι δεήση Ὁ, οὐδὲν ἐμοῦ δεήσῃ Α, οὐδὲν ἐμοῦ δεήσοι α 
(οὐδὲν ἐμοῦ δεήσει πα. ομπΐδθο σε). 14. Γωβρύα ὈΪϊδ Πἰρτὶ 
(Ταμῦ. Α14.} Γωβρύου Ὀϊπᾷ. 15. [ἔρια] ἀοϊουὶξ Τ)ρια. αἃ Χοπ. 
Ογπθρ. 6, 28 οἅ. Οχοῃ. (πώματι 5015 Οἱ ῥΥ. Βδθθσθ υἱάθίαγ, 
πόματι οοὐθυϊ ογθηθβ 01). 11. [καὶ ϑηριῶδες} ἀοϊουὶξ Οοδοί 
Ρ. 39ὅ, ᾳυοᾶ ροβὺ ὑϊκόν πος ρύπμῃ ϑϑὺ οὖ ἱπῆγτηθτη. 21. ἕνα 
καὶ τὴν δύναμιν Οὐ (Τιυρι.) 1 καὶ οι. ΑΘ (ΑἸ4. Ῥιμπ4.). --- 
πολέμια ἡμᾶς νομίξειν Οἱ (Τυνηΐ. ΑἸὰ.)} ἡμᾶς οτα. Α α (Ὀ]πά.). 
26. οἴεσϑε Οὐ (Τυριΐ. ΑἸ4.}  οἴεσϑ᾽ ἂν ΑΘ (Ὀίμᾷ.). ἰπ 56- 
ααθηίθυ5 ἂν δηίθ ἐπιβῆναι ΟἸΠ68 ργδθρθηύ. 27. κατηγορεῖς 
Ἰρυῖ [κατηγόρεις ϑομπηοίάθν (Π]1π8.} ἱπαθύον; οἵ, Ἡθυ]οὶῃ 

(110. Υ 2, 21--- ΠῚ ἔῃ. Ὁ γυγβὰβ ἱποῖρὶῦ, Ο Θβῦ Ῥυ ΟΣ ἔδυ} 186. 
Βαῦϊο οιηθηᾶθηαὶ οϑάθη ἴαθ 1 ὈΥτηδ Ῥατγύθ 110 1 οὐ Π: 
᾽ν δθβυϊμχηδηατβ οοηβθηβιβ ΟἿ; Θομβθηβαβ ΟΑΟ 

οογῦαϑ ὑθϑῦ18. [Ὡ Π}1]} 186 ῬΥΪΟΥΪΒ.) 

80. (ἂν) ροβὺ ἐξελϑοῦσαν δὰ. βομάξον δα Ῥ]αί. νοὶ]. 2 
Ρ. ὅῶ. -- ἴσϑι, ὅτε ΟΡ (Ἰαμῦ. ΑἸᾺ.) [ ἴσϑι, ἔφη, ὅτε ΑΘ 
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(Ὀιπᾶ.). --- φυλαττομένους πορεύεσϑαι ΟἿ (Ταπύ. ΑἸ4.) 
φυλαττομένω πορ.  α (Ὀ]π4.), φυλαττομένῳ πορ. αυδθᾶδτη 
οαϊθίομθβ: 568 ἢθὺὸ ἀδίϊννιιβ βίπσ. πὸ αἀα8}15 ἃρίαϑ 6888 
Ῥοΐθβὺ, οὰἂπὶ ΟΟΌΥγἃ8 ΠΟ 510 ἰηβϑίδυ δ᾽ θυ 5 ἀ015 γ6] ΥΘΟΊ8. 
Εὐίαιη ροϑὺ ᾿Ὀἰπᾶογῆθπτη γϑρυϊαυθσαμὺ ἰδοῖΐο πᾶπὸ Αα 
οοἀϊσατη ἸΘούϊοπθη Βυθι θη ρου οὺ Ηθυ θη. 81. ἔγωγ᾽ 
οὖν ἢ (Ταπὲ. Α14.) [ ἐγὼ γοῦν Ο΄, ἐγὼ οὖν ΑΘ (Ριμᾶ.). -- 
εἰ δὲ ϑαρρήσουσι ΟἿ) (Ταπύ. ΑἸ4.}) | εἰ δὲ ϑαρροῦσι ΑΘ 
(Ὀῖπ4.). --- καὶ δεινοὶ ΟἽ) ταᾶγρ. ποία ἴῃ Ταγϊο. ΑἸΑ1πᾶ, 
οοαᾶ. Βτοάδοὶ οὲ Ῥ.]ΘΙρμὶ [ καὶ δῆλοι Αα (Τὰ. ΑἸά. 
Ῥὶμπᾶ.). Ηοος αὔοαὰθ ἰοοο Ηδϑυ θη οὐ Βυθιθθηρδοῃ Ὁ ὁ0- 
αἰοὶ οὈὐθιηρογαυτηὺ δεινοὶ ἀΠῖ0Θ ὙΘΥΘΙΏ 6886 ΡῬΘΥΒΡΙΟΙΘηὐθ8. 
88. [ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς} ἀοϊουϊέ ϑεοϊιγιοὶάον, οἵ. οἰϊαυα Οοθϑύ 
Ρ. 390. 84. σχημάτων Ανγοδο]ι" Ἰοοῦ. Αὐϊβίαθῃ. 12ὅ | χρημά- 
τῶν 6 οοΥτγ. (Ταμί. ΑἸ4.), χρωμάτων ΟΑΟα ργ. (Ὀιη4...ὄ 
Αὐ πυϑαύθδτη χρῶμα ΟΥ̓Β ΟΟΙΟΥΘΙῚ Βιρσηϊῆοαῖ. Αα ΑὈΥΘΒΟΒΙ 
σομπϊθοΐαγδια οομηΐογαβ ΥΙ 4, 20: ἄφοβον δεικνὺς καὶ σχῆμα 
καὶ πρόσωπον καὶ λόγους, Μοη. ΠῚ 10, ὅ. Ῥβθαάοχορη. 
ΑΡοΪ. ϑοου. 27 ἀπήει καὶ ὄμματι καὶ σχήματι καὶ βαδίσματι 
φαιδρός. --- ἀπάγοντα Ὁ (Τππὺ. ΑἸ4.)  ἀπαγαγόντα ΟΛΕ 
(Ὀ᾽π.} πυϊπὰβ θ᾽ θραπέθυ, ὁπ ργδθοθᾶδὺ προσάγοντα. 86. πολὺ 
μὲν γὰρ ΟἿ) (Ταπί. Α14.} | μὲν οι. Α ΓΟ (Ὀ1η4.). 86. μείξονες 
νῦν ἐπεὶ Ὁ (Ταμί. ΑἸΑ.) | μείζονες νῦν ἢ πρὶν ἐπεὶ ΟΑα 
(Ὀιπ4.)}. πρὶν ποῃ 8ο]ϑὺ ἴπ ργοβᾶ οὐϑίϊομθ δαυθυ θα πι 6586 
πβὶ οατη δυίϊοαϊο οοπίπηούθτη ἀαὺ ᾿πύθυ υ ]οα] τὴ οὐ βὰὉ- 
βύδηζσαπι ροβιΐαμι ΝΊίβοηΘ ρ. 60. ὙΑρΊΘΥ ἄθ αϑὰ ρϑυϊ- 
οαἶΐαο πρίν Τηπογά. οὐ Χο, Ποβῦ. ὅπου. Ρ. 87. ϑίαγηη 650}. 
Ἐπύν. ἄν Οὐμπβίγυιοίϊοη τϊῦ πρίν Ρ. 107, «αὶ ρῥγϑϑίθεθα 
οὈβουναῦ πρίν δάνθυθίθμη πυβδασᾶη ἃρὰᾷ Χοπορμοηίθμι 
ΥΘΡΟΥΪ. ΕΠ τηδίουθ ἴᾳγθ ἰριαῦ ἢ πρὶν ἀθ]ΘὈΐτηυβ, ααοάᾶ 
ἴπ αἰΐθγα ἔδυ}}1ὰ ἀθθβϑὺ. Τέθπι ᾧαᾶθ ροβὺ ἰσχυρότεροι ργὰθ- 
ϑαμΐθ Ζθαμπὶο οἐϊαμι ἃ ὈΙπάογῆο τϑοθρία ϑαηῦ ἐπεὶ ηὐτυχή- 
καμεν" καὶ πλείονες δὲ (( Α 6), οὐηΐδὶ σαὰπὶ Ὁ (Ταπί. ΑἸΔ.). 
ἐπεὶ ηὐτυχήκαμεν αὐ αὐοᾶ ἰάθη εἰρσπϊβοοῦ αποᾶ ἐπεὶ νενι- 
κήκαμεν ἀθαὰθ ἰη θυ ροϊαίϊομθ δἀάϊδαμι 6586. ΘΘ 860 δίααθ 
Πϊυὰ ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν ΙΥ̓ 1, 16: πϑαὰθ δυσὶ ροβ88 ραΐο 

ΧΟΠΟΡ, Ογτορ. τθο. Α. Ηυσ. Θ 
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πλείονες δὲ ροβὺ μείζονες καὶ ἰσχυρότεροι. ΘΠ] π6 ἰῃ 56- 
ααθηθθα8 αὐϊᾶθηλ μὴ γὰρ ἔτι ἀτίμαξε μηδὲ. τοὺς σοὺς 
8.1 ἀραίαν ἀθ ὨΠΙΠΘΤῸ ααδηὶ 46 γψιχύαίθ οἵ. οἰΐϊαια ὃ 8 
εὖ μαχομένους; ἀπο δοορᾶϊῦ απο 18 γοΥθὶ5 γϑοθρεϊβ Ὀϊρουθϊ- 
ἴδ 6 4 ποβῦθιιβ οὐϑίϊομθ τη8]6 γϑϑροπαθὺ μοῦ Ἰοθο ἰσιρουύϊδ, 
αθ 1ρβ8ῖ8. αὖ ἴϑγτὴ ϑῬομμθ θυ οὐ ὙΥ Θῖβκθ 56 η51586. νἱἀθηίαγ. 
87. (γοργότεροι δὲ... οὐδαμῶς ἂν αὐτοῖς) φανείημεν ἢ 
ἰόντες ἐπ’ ἐκείνους ΟἿ (Ταμπὺ. ΑἸ4.} [ φανείημεν μένοντες 
ἔτι ἐκείνους ΑΟ' ργ. (φανείημεν μένοντες ἢ ἰόντες ἐπ᾽ ἐκεί- 
νους Ἠοϊηαογῇ οὐ Πιπάογῇ ἀυρ]Ίοθπὶ Ἰθου! θη ῬΥᾶυΘ ἴῃ ΟΥᾶ- 
ἀϊοπθι τϑοὶρ᾽ θη 68); τοῦθ ἰδ Νιίβομθ ρ. 60 'δπ ΒΙθῖ θη 
ἀρηκὺ ἀρουμβααρὺ ἔγγοβ πιοηύ, τῦῖθ 16 δΥοτίθ ὃ 851 Ρε- 
γγΘΊ56Π, δα ἅ16 ΠΙΘΥ Ζαγ οκρθυίθβθη τῖγᾶ᾽, 14 αὐαοα πυΠΟ 
συ ίβϑίπιο ΟἿ οοαϊοῦχη ΘΟμδθηϑιι ΘΟΙΩΡΥΟὈ Δ ΌΥ. 

8, 1. ὅσους ΟΑΑ (Α14.) Ὀἰμπᾷ. ΟχΣ. [| ὁπόσους Ὁ (Ταπέ. 
Πιη. 1105... 8. ποιήσωμεν ΟΑΟΘ | ποιήσομεν Ὁ (Ταπύ, 
ΑἸ4. Ῥῖπ4.); οομϊαπούίνασα οὐϊδτη Ηθυ θη οὐ Βυθι θη Ό8 0 ἢ 
Ρτϑϑίθυαν. 6. προσελάσας ἔνϑα ἀσφαλὲς ἦν ταῦτα εἶπεν 
Ὁ (Ταμὺ. ΑἸ4.)  προσήλασεν .... εἰπεῖν Α α (Ὀἰπᾷ.), ἤλασεν 

. εἰπεῖν Ο; πο ροίοταῦ ρυϑϑίθυχαιτἹ ϑαϊη γ6 γϑύᾶ 866 
αἰχῖδθο. ἀοθιπᾶθ ποὰ σαὶϊὺ αἸοθῦθ Χθπορποι ΟΟΡΥγἂπὶ 60 
γϑούατμη 6886. ἊΌῚ ἤαθὸ αἴσογο βθᾷ αὸ ΔΡΡΥΟΡΙΠα 8.6. 5116 
ΡΘΥΪΘα]Ο ροββθὺ. 9. πρόσιϑι πρὸς αὐτὸν Ο (Ταπὲ. ΑἸ4.)} 
πρὸς αὐτὸν πρόσιϑι ΑΟ' (Ὀ1πᾶ.). --- ὅπως ἂν αὐτοὶ λάϑρα 
συνῆτε ϑ0γρϑὶ (συνῆτε ἴδ Μαγθίπβ οοπῃϊθοογαῦ; αὐτοὶ -Ξ 
μόνοι) Ι ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ ἤδη γε Αα ΡΥ.) ὅπως ἂν 
οὗτος λέγῃ Ο (ογηῖβθο Ῥϑγὺ θυγοόύθιι ἤδη γε), ὅπως ἂν αὐτοὶ 
ὅ, τι ἂν λέγῃ εἰδῆτε α οουτ. (Ταπὲ. Α14.}; Ὁ πος Ἰοοοὸ ἀϑβοὶύ, 
Εχ οοηϊθοῦα 8 ἢὰϊο 060 ΘΟΥΤαΡ ϊββίσηο 8 1 1015 αῆθΥο Ὠ85: 
ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ ταᾶγρ. ϑέθρἈ. ῬΒΠΘΙΡ 8: 86 ῬΥΪΩΌΙΩ 
χυϊάθχα ἴα ἴδοῖθο αἰσαπααθ 1116 ἀϊχουῖθ᾽: 516 θὐΐδτα. θα 6, 
ὅπως ἃν αὐτὸς λέγῃ εἰδῆτε Πἰπά,, ὕπως 'δν αὐτοὶ ἃν λέγῃ 

εἰδῆτε Ἡ. ϑδαρΡΡΘ (Βομομ), ὅ ὕπῶὰ ἂν αὐτοὶ ἦτε Μαᾶνιρ: 
“αὖ 5011 51018᾿, τϑοῦθ 18 ααἰάθιῃ ἱπύθυργθύαϊαβ ααδθ βϑηὐθηξία, 
Ροβυπ]αγθὺ, 8564 υϑυ]5 πο βα Ποϊθηθθαβ. 15. Ταΐον ὁ Γα- 
δάτας οὐ τῶν δὲ ἀγγέλων 16, απᾶθ ἴῃ ὨΙπαογῆδπδ θα! οηθ 
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510] οοπεϊπυδηύαν ἰπβουτὶ αποᾶ παθοπὺ Ὁ (Ταπί. Α14.}: ἦν 
δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὁ Κῦρος. ὁποῖον ἔφη ὃ Γαδάτας ᾿οἰϊδῃηι 
οαβίθ]ατη οχραρπανιὶ ὕγττιβ, α41πι816 οἱ βἰστιϊβοαγονταὺ ἀδἀαίαθ᾽, 
ἢ. 6. αΑὖὐ ἀνύποπτος εο556. Ηδθο γϑυῦα αα86 Ρ6Ὶ ΠοΙηοϊο- 
ἰο]θαίοπ ἴῃ ΟΑ α ϑχοϊἀουυηῦ, οομίτα ΠΙπαογῆτιῃ γϑβϑυθαθπάα 
6556 σψἱἀθγαηὺ θἐϊδιη Ῥοει εἷς οὐ Βυϑιξθῃθαοῃ. 18 [[ἀ- 

 δάτας)] ἀεῖ. Ζοιηθ. 231. τουτωΐ Ηϊγϑοϊῖρ 1 τούτῳ 1100]. 
ἣν, (παλέσωμεν καὶ) τούτων Ῥαπίαεϊαοβ | τοῦτον Ἰδτὶ (Ὀ1π8.).Ψ 
238. ἐπιτετειχισμένον Ὁ (Ταπί. ΑἸ4.) | ἐπιτετειχ. εἴη ΟΑα 
(θ1πᾶ.). 24. (ἱπποτοξόται εἰς) δισχιλίους ΟἋ ὁοττν. (Ταπί. 
ἊΣ Ι δισμυρίους Ὁ), χιλίους Αα (Ῥ1πα.). --- καὶ οὗ Σάκαι 
Ὁ (Τυπὲ. ΑἸΙΑ.} καὶ Σάκαι ΟΑΕ (Ριπὰ... 21. ἐὰν οὖν 
ἴῃς νῦν Ὁ (Ταπὲ. Α14.} | ἐὰν ἴῃς νῦν Ο᾽, ἐὰν οὖν ἴῃς Αα 
ΠΟΥ. (Π1π4.)ὃ. νῦν γροβίμπϊαϊαν ἃ βοηθηξία. 80. ἀγαϑὸν 
ὑφ᾽ ἡμῶν ΟἿ (Ταμί. Α14.} ὑφ᾽ ἡμῶν ἀγαϑὸν Α  (Ὀ]π4.}. --- 
ὅτε τάχιστα Ο) (ὅτι ὡς τάχιστα Ταμύ. Α14.}} ὅτε τάχα Αα 
(Ὀϊμᾷ.). 84. ἴἅγε ΟἿ 1 Ἅγετε Αα (Τὰπὺ. ΑἸ. Τιη4.), οἔ 
Τν 5. 471. 8, 4. ᾽ ὅ, 1ὅ: 2γε τοίνυν. σκοπῶμεν. 

᾿ 87. βραδύτατον οὐ βραδυτάτου ΗἸγϑο]ὶ, βαρύτατον οἱ βαρυ- 
τάτου ᾿ἰργὶ (Π]πα.). 42. ἐπὶ τούτοις Σάκαι ἄγετε ΟΑΛΕ 
ἐπὶ τούτοις καὶ ἄγετε Ὁ (Ταπέ., ἐπὶ τούτοις ἄγετε ΑἸά,, 
ἐπὶ δὲ τούτοις Σάκαι ἄγετε Ὠϊμπᾶ. Τιἰρ5., Βα οοπβίδηθου 
δοΟ, ροβίᾳαϑιη ἴρ86 ἴῃ ϑϑᾶθη βθοῦϊομθ ὈΪ5 ἐπὶ τούτοις 5126 
δὲ ὁοχ ΟΑΟ 5ουῖρβι}). 44. σημαίνειν (ᾳποᾶ εχ χρή Ρϑπᾶθι) 
ΟἹ (Ἰὰπὲ. ΑἸά.}} σημανεῖ Αα (Π᾽πα.). 46. εἰς τὴν ἐπὶ 
Βαβυλῶνος ὁδὸν ΟἿ) (Ταπί. ΑἸ4.). ιδοίαν ἴῃ ποιαϊπῖθυβ 
ῬΥΟΡΥΒ Ἰοσογατη ἐπὶ ὁ. σοημθίϊνο ἀϑυγραυὶ: Απδρ. ΠῚ 1, 8; 
ἀπιέναι ἐπὶ ᾿Ιωνίας, Ογτορ. ΤΥ ὅ, 44: ἐπὶ “υδίας οἴχεσϑαι. 
ΥΙ1, 2δὅ. 81. Υἢ ὅ, 16: οοπίτα ἴῃ ΔΡΡΘΙ]αὐϊν15 δοσιβαύνντιβ 
εδὲ Π 4, 18: τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν, ὙΠ 2, 1: τῆς ἐπ᾽ 
οἶκον ὁδοῦ. ΑἸΙΟΥ ἀθ Βοβί! οχροάϊϊίοπθ ὙΠ 4. 1. 8. 
80. προσταττομένων ἢ) Οἱ ἐογ. (Τὰπύ. ΑἸ4.}, οοάθιηῃ ἔδοϊς 
πραττομένων Ο' [ ταττομένων ΑΘ ργτ. (Π]π4.}. 60. αἰσϑάνε- 
σϑαί τε ΟἹ (Ταπὲ. ΑἸ4.) [οχαϊζταπὸ τε Αα (Ρ᾽πά.). 
ο΄ 4,3. συνέποιτο Ὦ (Ἰυπὲ. ΑἸ.) συνείπετο ΟΑ αὶ (Ὀιπᾶ.). 
Χ ιροδο Ρ. 00 γϑοΐθ τηομϑὺ ορίδίϊσατη ἰᾶᾷθ0. ρυϑϑίθυ θη σα 
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6586, αὐοᾶ ἴῃ 80 γ0 θυσδυθυϊὺ 1116, 4, ὀλίγους, ὡς 
δὴ ΟἹ (Ταμύ. ΑἸ4.} | ὀλίγους ἡδέως δὴ ΔΑ, ὀλίγους ἡδέως 
δὲ α (ἀπᾶθ ἴα]βο οἴδηχιῦ πᾶ. ὀλίγους ἤδη. ὡς δὴ) -- 
διερευνηταὶ ΑἸᾺ. [ διερμηνευταὶ Ο, προδιερευνηταὶ α (Π1πηᾶ.), 
προδιελευνηταὶ Δ, προερευνηταὶ Ὁ (Ταπί.). ΨιΙδοίαΥ ἴῃ 
ΔΥομοῦγρο οτημῖθπι γυῖα Ἰθούϊο διερευνηταὶ οὐ προερευνηταὶ 
ἔαϊθθθ (απο 6ὁΧχ ἰπιδϊο Βαϊπ8 βθούϊοπὶβ πέμπει τινὰς προ- 
διερευνησομένους ἴδούπτη ογα ). ϑ':6οἃ τἱάϊοα]ατη οϑϑοὺ ἴῃ 
Θοᾷθιῃ δπππὑϊαϊο θοβᾶθπι διερευνητὰς (οἴ. ὡς ἔγνω προσιόντας 
τοὺς διερευνητάς) οὗ προδιερευνητάς πογηϊπαγο;: οἵ, ΥἹ 8, 4. 
ὅ. ὁμοῦ δὴ ὧν τοῖς ᾿᾽4. 5ογέρϑὶ 1 ὁμοῦ δ᾽ ἦν ἐν τοῖς ᾽Α. Ὁ, 
ὁμοῦ δὴ σὺν τοῖς ᾽4. Α (1π4.), ὁμοῦ δὴ ὃ ᾿Δσσύριος Ὁ 
(Ταπύ. ΑἸ4.). Θυοά ἀθᾶϊ, οἰρσηϊδοαῦ: οατα ἰσίσαγ (αὐ ἀἰχθγαῦ 
8. 2: εἰ δὲ μὴ, ὡς σὺν τῷ ᾿Δσσυρίῳ τὸ λοιπὸν ἐσόμενος) 
Υγ0 Υϑύϑ 8586 ἰπίθυ ΑΞΘΥΥΙΟΒ 6556 ἀθρυθῃθπαθγθί, σὺν τοῖς 
᾿“σσυρίοις ἀο]6015 Ῥαῃίαζ!65 1601 ᾿πββοσαῦ ὁμοῦ δὴ 50]. 1. 
Ιῃ οἸηηϊα, 8118 801Πὺ ΟΠ ΘΙ θυ βθοσπάθτη ὙΥ̓ ΘΟΚΗ ΘΙ] πτὴ 
ἐγδηβροϑι 1 οη] θὰ5 Ἰοσαμη βϑηδίαχιιβ. 6. ὑπὸ τῶν ταχίστους 
(ϑς. ἵππους ἐχόντων) Οοδεοὶ ». 8397 ὑπὸ τῶν ταχίστων Ἰ10Υ 
(Ῥιμά.). -- ἐκ χειμῶνος Ο) (Ταπί. ΑἸ4.}) χειμῶνος Α α (Ὁπᾶ. 
1105.. 12. ὦ Κῦρε ροβὺ τοὺς ϑεοὺς Βαροπὺ ΟἿ (Ταπί. 
ΑἸ4.)}} οἵα. ἃ α (Ὀι1μ4.). --- σὲ νῦν δύναται ΟὮ (Ταπί. ΑἸ.) 
νῦν οτα.  α (Ὀ]π4.). 14. (δοῦναι αααϊαϊ 1,ααν. --- προσῆγε 
ΕρΥῚ | προῆγε Ὀὶπᾷ. 1105. ((οΥῦ. ϑυγόσθ ὑγρορυδρῃ.). 15. διε- 
σπασμένοις Τὸ ὁΘοΥΥ. [ διεσπασμένους Ὁ ρῖ., διεσπαρμένοις 
Οα δον. (Ὀ]μ.), διεσπαρμένος Οἱ ΡΥ.; ποπ γα ϑααϊίοϑ 
Δα βουὴ ᾿πΐθυ 86 ΟἼΒΡΟΥΒΙ, 504. αἰδύγϑοῦ ἃ. σϑαο ΘΧΘΥ- 
οἷα. Οὗ 19 τὸ μαϑεῖν μήποτε διασπᾶν ἀπὸ τοῦ ὅλου 
δύναμιν ἀσϑενεστέραν τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως οὖ 6 Θδᾶθῃηι) 
18 ὟὟ[ὝἼ 1, 18 δίχα τοῦ ὑμετέρου πλήϑους στρατευσάμενοι. 
920. ἀνακοινωσάμενος ὅπου ἂν ἦ ΟἹ (Ταπύ. ΑἸ.) | ὅπου 
ἂν ἦ οα. Α6 (Ρ[μᾶ.). 22. [καὶ ἀρισήσητε] ἀεϊουϊ; 516 
μαροπὺ ΟΑΟ (ΑἸ]άϊπ8), καὶ ἀριστήσαντες Ὁ (Ταμπι.) αποᾶ 
Ραΐο ὑθῃίδιηθη 6886. οἷ8 α] ΤΠ 5 ΥἹ Θὰ] ἀἴοθυθ νο]αθυϊ; 
πὴ ΤἰἀΙοα] πὶ 5816 ϑϑὺ ργαπάϊατη ἱπύθυρομπὶ ἱπύθυ τὸ ἐλέ- 
σϑαι ἄρχοντα οἱ πέμπειν. ΤἸνηϊίαν! νο]αὶϊν 1110 χαϊδαὰῖδ δα- 
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ἀϊάϊδ μαθο ᾳυδθ δηἰθοθᾶσπί οὗ μὲν οὖν ἄλλοι ἀριστᾶτε ἰόντες. 
38. τὴν δὲ Ὁ (Ταπύ. ΑἸ4.} | τὴν μέντοι ΟΑ αὶ (Ὀ]1πᾶ.) νἱά6- 
ΤΌΣ ΘΙΥΟΥΘ τϑρϑυϊψαμη οὃχ οἷβ αὰ88 δῃξθοθαπηΐ τὰς μέντοι 
νομὰς οὐ αᾳ. 58θη6ᾳ. 82. ἢ οἱ νῦν σοι εἶχον ΟἿ 6 οοττ. (οὗ 
Ταπί.}} οὗ οἵη. Α αὶ ρυ. (Α14. θ1π4.). --- δοὺς Ὁ (Ταπί. ΑἸΑ.})) 
διδοὺς ΟΑΟ (Ὀ᾽π4.}) ααοᾶ Ζουμθ σχϑοθροταῦ οΡ λαμβάνων 
Ἰϑούϊομθια (ργὸ λαμβάνοις) ἴπ αὰἃ τϑοὶρίθηᾶα ἔβ]5ο βϑοαΐαβ 
ογαὺ ΑἸάϊπαιη. 856. καὶ τί δῆτα ΟἿ (Ταμῦ. ΑἸ4.) | τί δῆτα 
ΑΘ (Ὀιῖμα.) 81. ὅ, τε δὲ τὶ | ὅ, τε δὴ (ὈΙπᾶ. 1,1ρ05.). --- 
σὺν σαυτῷ Μεγ οὶ. 1 σὺν ἑαυτῷ Ἰἰῦτὶ (]1π4.). --- φϑήσει 
Ἡογϊοὺ ᾿ φϑάσεις Ἰιρτὶ (Π]1π4.). 40. [τοῖς] ἀοῖοέ Ῥϊρά. 
Ργϑοῖ. 1΄ρ8. ρ. ΧΧΙ. 48. ὅτε ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ Ὁ (Ταπύ. 
ΑἸΔ.}}μὲν οπι. ΟΑ αὶ (Ὀϊπά.); 564 ὀοπέου αποὰ βϑααϊδαν νῦν 
δ᾽ ἐπεί; οὐ βἰγα Ἔα, ἃραα Οορϑαθυ 46 ἃυρυχηθηῦ οχ οοηὐγαυ]ο 
ἔουτηῖβ Ρ. 10ὅ 8θᾳᾳ. 44. προσάγειν τὲ καὶ παράγειν ἢ) 
(Τὰπὲ. Α14.}, ϑοάθιη ἀπε 6: προσάγειν τί καὶ παράγειν ] 
τε οι. ΑΘ (Π]π4.)}; τϑοθρογαῦὺ ἴᾶὰ οχσ Ὁ 8010 Ηου]οϑίῃ, 
οἵ, 1Τ 6, 31: διώριξε δὲ τούτων ἅ τε πρὸς τοὺς φίλους 
ποιητέον καὶ ἃ πρὸς ἐχϑροὺς. --- [καὶ ἀπάγουσι --- ἀπέλϑοιειν] 
ἀοϊουϊ, οατὰ ᾿ἰηβουίαπη ραΐϑγθη 80 δ᾽ίαθο ααὶ πούϊομπὶ τοῦ 
προσάγειν ΟΡΡΟΠΘΙΘ γοϑὶ]οὺ τοῦ ἀπάγειν ποίϊοποιῃ; ἱπθρίθ 
Βοῦ, οὕτῃ ορροδβίψαχη 510} παριέναι ᾳφαοᾶ 5Βρααϊζαγ: παριέναι 
Θπῖτα ἰάθη βισιϊῆοαῦ δὲ παράγειν. Ηδθο δαΐθηαῃ ᾿πἰθυρο]αίϊο 
τη 8 ὕθπυ θα 5 τηουῖῦ: 8111, αὖ ὐὐορμδηα 5, ἴῃ οἷβ αὰ86 ργ8θ- 
ἐθασπηῦ ὑγῸ παράγειν νο]πθγπῦ 50.101] ἀπάγειν. 8111, αὖ 
ΟΜ ποι ἄθυτιβ, ἴῃ 10518. 158 Ὑϑυὶβ οχ ϑαἱάδθ Ἰϑούομθ παρ- 
ἄγουσι τοβυϊαθγαπί; ταϊτο ἀθὶπᾶθ δοιταΐμθ οὗ σώφρονες ορ- 
Ροπίξον 1}}} πάντες ἴῃ απ θοθάθηθὶ ϑππηὐϊαῦο. 46. ἀνειρμένοις 
ὁοηϊ. Το να. ἰ ἀνειργμένοις Ὁ ργ. (Ταπύ. ΑἸά. Ὀὶπᾷ. 11ρ5.), 
ἀνειργομένοις ΟΑΟ. 46. ἐρρωμενέστεροι Ἡεγίϊοῖνυ 1 ἐρρωμε- 
νέστερον Ο (Ταπί. ΑἸά. Ὀϊπά.), ἐρρωμενεστέρων ΑΘ ργ., 
ἐρρωμενεστέρως (αἱ ὁοΥΥ. 

ὅ, 1: καὶ ὅπως ϑεασάμενος ΟἿ) αὶ οοττ. (Ταμί. ΑἸΑ.})] 
. ὅπως οτοϊ απὸ ΑΟ᾽ ρυ. (Ὀ1πᾶ.). --- ἰοέην συστρατοπεδευσό- 
μενος Τύιᾶ. φυδθῖ, 105. ΧΙ. [ ἴοεμε στρατοπεδευσόμενος 1) 
Ῥτ. (Ταπὲ. ΑἸ. Ὀϊπᾷ. ἴῃ 6ᾶ.), ἰὼν στρατ. ΟΑΟ Ὁ οοντ. 
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9. ὃ μὲν δὴ ἄγγελος ΟἹ (Ταπὺ. ΑἸ4.}} ὃ μὲν ἄγγ. ΑΘ 
(Ὀϊμᾶ.). --- τῷ γυναῖχα εἰσαγ. οὗ ἴῃ νουβὰ Ῥγοχίτιο σὺν 
ταύτῃ ΟΑΟ Ζοπαγαβ [ τὸ γυναῖχε Ὁ ρΡγΥ., τὼ γυναῖχε Ὦ 
ΘοΥΥ. (Ταπύ. ΑἸὰ. Ὀ1πᾶ,} οὐ ἴῃ βθααᾳ. σὺν αὐταῖς Ὁ (Ταμί. 
ΑἸΙ4. Τιμᾶ.). Ῥυδθία!: οὐ Ζθαμῖὶο ᾿ϑούϊομθμι ῬΥΪΟΥῚΒ5 
ΟἸα5βιβ: Ῥυϊπηαμι, ᾿πααὶύ 1116, ΟὉ γϑύῦρᾶ τῇ τὲ ἄλλῃ, αὰ88 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΟ Πῖ6 τϑασϊσαηῦ ἀδίνυαμ τῷ εἰσαγαγεῖν; ὩδΠῚ 
᾿πσαδθ ἸθΘρῸ5. Οὐ τὲ --- καὶ πᾺ}]0 τηοᾶο βἰπαμπὺ ἱπἢηϊθναχα 
εἰσαγαγεῖν ΥὙΘΟῚ ἃ ΒΡΘΥΙΟΥΙ ἐκέλευσε. Τοὶηθ ογη ΠῸῚ Ηἰβὶ 
ἀπἃ γυνὴ Ογτοὸ ἃ δίθαΙβ θαι ἰδηΐορουθ οοἸθη δ θὰ5 5ιὉ ἀθ- 
Ιϑοΐα, δὲ ἀθιιαπι τὰ δεύτερα 5ἰπί ὑγραΐα Ογαχϑυὶ (νυ. ΤΥ 
θ, 11): νϑυοβίμη!]8 ἢΐ, ἱρϑὶ Ογαχϑυΐ πο ΠΪδὶ ἀπϑιὴ γυναῖκα, 
ΘΟΠΟΙΙΠδΠ, 6556. ἀθβϑυϊπαίαμι.᾽ Οαϊθὰβ ῬΥΟΥΒ5 8 ἀβθη!ου. 
Νϑαὰθ οὐδίαὺ [Υ ὅ, 12 γυναῖκας Ῥ]ΌΓΥΔΙ15, ααἱρρθ ααο, αὖ 
ῬΟΡΡο τϑοΐθ ορβθυνδῦ, βουϊρίου δὐϊδηι τὰς μουσουργούς 6οχη- 
ῬΥΘμΘμαϊΐ, ααδ8 οὐ ΤΥ 6, 11 οὖ ἢοὺ Ἰοθο βϑρδύδῦπι ΘΟτη- 
τηθιηοσδὺ. (ὐθίθυταη απ8}15 αἀθπὶ τϑοθρουαμῦ ΟΠ ΠΘΙ ΟΣ οὗ 
Πιμαογῇ, οὗ 1086 στϑραρῃδῦ 11 Ἰοοο Τ᾿ ὅ, 12. Ἐϊδπμάθιηῃ 
ααϑη ΠΟῸΒ ἰΘούοηθ οὐδ Ἠθυ θη οὐ Βυοιθηρϑοῖ τθοθ- 
Ρϑυυμί. 4. ἥδιον ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλλον Ὁ (Τὰπῖ. 
ΑἸ4.}1 μᾶλλον, αποᾶ ἴδ0116 δηΐθ ἢ ἄλλον Θχοϊᾶθγθ ροϊδσγαΐ, 
οχαϊὰῦ ΟΑΟ (Ὀ᾽μᾶ.). ϑοᾷ οοπῇ. 12, 12 δικαιότερον 
- μᾶλλον. Τὶ 8, 12. Π 4, 10. 1Π| 8, 51. 11. τὸ μέντοι 
σε ϑυμοῦσϑαι καὶ φοβεῖν αὐτοὺς ϑαυμάξω 5ογϊρϑὶ 1 τὸ μέντ. 
σε ϑυμοῦσϑαι καὶ φοβεῖσϑαι οὐ ϑαυμάξω ΟἿ (Ταμέ. Α14.}, 
τὸ μέντοι σε ϑυμοῦσϑαι οὐ ϑαυμάζω ΑΘ (Ρπᾶ.). ἘπΠῆ- 
ΟΣ γοῦὸ ΟἿ ΠΡΥουαὰΩ Θοηβθηβα καὶ φοβεῖσθαι οὐ 9ϑ. 
ἴῃ ΔΙΌΠΘΙΥΡΟ ἔπϊ5580θ6. οὐ Δοβαγαθπηη 6556 ὈΥΪΠΒ ῬΘΥΥ ἶΪθθθ. 
γιἀοθίαν Ῥαηίαχζιθθ: ααθιὴ βθοαύαβ θϑὺ θυ θη ρδυ ]α] Δ) 
1Πδὴὰ ἄθ]θη8. Εροὸ γϑῸ ἴῃ φοβεῖσθαι οὐ νϑΥ15 δυο μου οὶ 
ψοΥδη] ἰαΐθυθ ᾿θούϊομθη οθη860 φοβεῖν αὐτούς; τυϊγαύαῦ 

Ογγὰβ βὐα δία ΟΥαΧαυΒ ααἱ ΠΟ ΒΟ] πη ἰγαβοὶ αν 50 }8. 
τ 1] 08 564 605 οὐϊδιη ἡυγὶ8δ ἐογγεί, οἵ, σαοα 5ϑααϊζαγ: 
ἀνάγκη γὰρ διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν πολλοὺς ἐχϑροὺς 
ποιεῖσϑαι, διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν οὐ ἃ. 5644. 
γιά ΤΥ δ, 19 φοβούμενοι (οἵ Μῆδοι) πῶς χρὴ ἀπειλοῦντε 
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ὑπακοῦσαι, Ἰθϊὰ 32. ἃὉϊ ᾿ἰθγαπι ταϊμδθ ΟὙΑΧΔΥῚΒ ΘΟΙΏΤΊΘ- 
ταογαπΐαγ. Ηδθο ἰριταν δὶ ΟΥΥἹ βϑηξζθηία: αὐγαχη 1Υ6 88 
ἹπῖαΥ]8 ἸΥΆΒΟΔΥ15 Θὗ ΤῊ ΠΘΥΊΒ, ΠΌΠΟ ΠΟ αΒΘΤΙῸ ; 506 ΤῊΪΤΟΥ ἴθ ΠΟῚ 
ῬΘΥΒΡΙΟΘΥΘ δύ! τ 6558 ᾿πηρθυδύουθηι ααἱ μος ἔδοϊαῦ 1ῃ 5805. 
ὙΙὰΘ πὰπο οἰϊδιη σγδααίοπθη αὰ80 Θοχιβϑυῦ πδὸ ᾿θοίϊοηθ 
Τοοθρίδ: τὸ μέντοι σε ϑυμοῦσϑα; καὶ φοβεῖν αὐτοὺς ϑαυμάξω. 

12: τὸ μέντοι σὲ νομίζειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖσϑαι, τοῦτο ἐγὼ 
πάνυ χαλεπῶς φέρω. -- δικαίως ἢ ἀδίκως ΟἿ (Ταπί. 
ΑΙ4.}} ἀδίκως ἢ δικαίως ΑΘ (Ὀῖμπα.). 19. {τῆς δηΐθ 
νίκης Ἰπβογυῖ Ηογέϊοῖν. 20. ᾽4λλ᾽ ἐπεὶ Ο' ργ». ἢ (Ταμπὲ. Α14.} 
᾿4λλ᾽ εἰ ΑΘῸΟ δον. (Ὀ1π4.). --- τὸ διώκειν ΟἽ) (Τυπέ. ΑἸ4.}. 
διώκειν Α 6 (Πιπ4.). --- (σὲ μὲν αὐτὸν ἀφῆκα) τοῦ κινδύνου 
τούτου μετέχειν (΄, τούτου τοῦ κινδύνου μετέχειν Π)᾽ (Ταπί. 
ΑἸ4.), τοῦ κινδύνου 5ο]ατη οχμὶ θοαὶ ΑΟ (Ὀ]1πη4.}), τούτου 
τοῦ κινδ. “ὴ μετέχειν αϊ. (Βογπθηιαπη). ΝΊΒΙΙ ἰδιηθῃ 
δοϑειτηδπαδ οϑὺ δπϊὰβ οΟΙΟΙ8 δαοσίουϊίαβ, οαϊπ5 ᾿ΘΟΓΟΠΘΙΩ 
ΒοΥπθιηδμη γϑοΐθ ὀχρ]οανῖ: ἕθ ἱρβμη ρϑβθὰ5 501) Ρθ1]- 
Θὰ Βαϊ ϑχρουΐθιη θβϑθ. Ἕἀσϑυίου οχιβεϊξ βϑπέθηξϊα 58] 
οαπα ΟἿ τούτου τοῦ κινδύνου μετέχειν 5οΥθα5: “8 ᾿ρβϑῦτϊηῃ 
Ἰθογανὶ μος ρϑυϊοα!οῖ: ἰᾶπὶ δὰ τοῦ κινδύνου τούτου 6ῃ- 
Θχορσθίϊοθ δἀαϊίιβ ἱπβηϊζγιιβ μετέχειν. ΝῸΠ ΘΠ 6Χ ῥϑυ]- 
αΐϊο, απο γ6 γϑύᾶ ἰδτη ᾿ποϊϊββοί, Ογαχάγθιῃ ᾿ροταγοσδΐ, 
Β0ἃ 6χ ρϑυύϊοαϊο αὐοᾶ ὁχ οοηβουν ἐϊο ΘΧρϑα! 10 }15 ΠΟΥ ροββθϑῦ, 
ΘΧ Ρθυϊοαϊο αποα ΠΟῚ 580]1 564 οὔτη 81115 Βα θα παπιη ἔα]ββθί. 
ἂθ βἰχυιοΐαγα οἵ. Τῆυο. 1 138: τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα ἣν 
ὑπετίϑει αὐτῷ δουλώσειν ; 5ῖὶς σὲ ἀφῆκα τούτου τοῦ κινδύνου 
μετέχειν ἰάθη οϑὲ δία σὲ ἀφῆκα τοῦ μετέχειν τοῦ κινὸ. 
τούτου. Ξϑ:᾽ΤΩ}]}1ἃὰ νἱὰθ ἴῃ ΚυθμθΥΙὶ οΥ. συ. ΠΡ. 1080, 8: 
ΘΠ ἷπ Εἴποπι ϑαΐζθ πθῦθη ἄθηι ὑϑυθαπιὶ δηϊΐαπι ΔΠΟ ἢ 
ἀαβ γϑύθαμι ᾿πβπηϊζυμ σἰθΐ, 850 οομβίσγαϊσοη αἷἰθ Οὐ θοθθη 
δπῆρ ἀδ5 ιυρβίαπέϊν, ἀ85 ἀθὺ Βθοίϊϊουῃ ἄἀθβ Ὑϑυὶ ἱμῆμ1 
ἈΠ ΘΥΟΥ θη 5θὶῃ 5016, ταϊξ ἄθιι γϑυθαπι πὶξαμιΐ: ἰπ μος 

 δαΐθηι Θπαηίϊαίο ἀφῆκα γνϑυθαμπι βηϊΐζαμι οὐ μετέχειν γϑὺ- 
μι ἱπῆπιΐαπι θα πάθην οαβαπι γοριπί, σϑηθέϊνιιπι. 31. ἤδη 
πᾶ, ρτδϑί. Γἰρ5. ρ. ΧΙ ἡ γῇ ΟΑΟ γε. | ἤδειν Ταπέ. ΑἸΑ. 
Ῥ, αἱ νἱἀοίαν (ΤΠ ἰμά. ἴῃ οἀϊι.). --- (οὗ ἤδη) οὔτε σοὶ μεῖον 
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ὃν δοῦναε 2) (Τὰπύ. Α14.) [ οὔτε σοὶ ἄμεινον δοῦναι Ο, 
ὅτι οὔτε σοὶ ἄμεινον δοῦναι ΑΟ με. (ὅτε οὔτε σοὶ μεῖον 
δοῦναι Ὀϊπα.). Αὐ οοπβθηϑθα ΟἹ οἐβοιθαν ὅτε ἰπ δυομθίγρο 
ΠΟῚ ἔαϊθ5θ. 22. οὐδὲν ἦν ΟὉ ΑΘ ρμγ. (αὐ νἱἀϑίαν) οὐδὲν 
ἤνυον αἱ οοτΥ. (Ταπύ. Α14.}) (οὐδὲν ἤνυτον οὕτη ἘΊΒΟΠΘΙΟ 
Πὶπᾷ.). οὐδὲν ἣν 181 ροΐθγαιη γϑϑυϊναὶ, Οἵ, ΥἹ 2, 8 
ὡς οὐδὲν ὄντα (ἢ. 6. δυνάμενα) τὰ τῶν πολεμίων. 1Π2. 
θ οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων δυνήσεται, Απᾶρ. ΥἹ 2, 10. 
ἤνυον ἰριθα ροοβθα οϑί. 24. συγκαταρρυέντα 5ογίρϑὶ] 
συγκυροῦντα 61), οοἄϊοοθ5. Βτοᾶδθὶ, συγκατασπασϑέντα Αα 
(ταί. ΑἸά. Τιμπᾶ.). συγκυροῦντα Ἰρδῦᾶπη αποᾶ ἀρραγοὺ ἴῃ 
ΔΥΟμοῦυρο ἔχϊ588 ρύᾶυθ 8 ΕἸΒΟΠΘΥῸ 6880 ἀθίθηϑυαμη ῬΟΡΡΟ 
ἴαγθ αἰχιῦ, οὑτὰ συγκυρεῖν πο 510 ἡμοίάογο, ααοαὰ ἃ 56 η88 
ροβύυ!αὐαν. Αὐ συγκαταρρεῖν ΠΟΟ Ἰρϑύμῃ 5ιρηϊποδῦ: καταρ- 
ρεῖν ἴα ἀϑαγραίυϊη γἱάθβ ἀθ Ῥουηὶβ ἴῃ ὑθυύσαιη ΘΧ Δ ΘΟΥ]- 
Ῥὺ5 ἀθοϊάθπίθυβ 1 ὅ, 1 ἐώη τὸν καρπὸν ἀσυγκόμιστον εἰς 
τὴν γῆν πάλιν καταρρεῖν οἴ. οἴϊαια ΤμΘοοΥύ. 1 ὅ αἴκα δ᾽ 
αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας. ἐς τὲ καταρρεῖ ἁ χίμαρος ῬΘΥΥΘΗΪΓΘ 
ἴῃ 81ουἱὰ5 ροὐοϑύαίθιη. Ροβίαπδιῃ Ἰριθαῦ ααοαὰ ΧΘΠΟΡΒΟΙΗ 
βουρβοσαὺ συγκαταρρυέντα ἴῃ συγκυροῦντα ἀοργαγδύττα Θϑὺ, 
οοπβοηΐδπθαμπι ογαὺ νϑμϑ βοῃοϊατη 111 σοῦ] δἀβουρύιη) 
συγκατασπασϑέντα ἃ Ῥ]ΘΥίδβαθ. ὈΥΔΘΕΘΥΥΤΙ ΠΠΡΥᾶΥ5. οὐ ϑαϊ- 
ἰουῖρθαβ. Θυοᾶδὶ ΧΘΠΟΡΠΟΣ 1086 ἰογτηδπι ρϑββίσαμη 86- 
Βἰθαϊδδοῦ, ποῦ ἀσθιΐο ααἰπ βουρύαγαβ ἔαθυῦ τὰ πρότερον 
ὑπὸ τῶν Σύρων εἰς τὴν ξαυτῶν ἐπικράτειαν συγκατασπα- 
σϑέντα. 26. ταὐτὰ ἀτιμίαν Τὸ. ϑοϊνιοϊάον 1 ταὐτὰ ατ. Ἰ1Ὀτὶ 
(Ὀ᾽μ4.). 21. ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ ΟἿ (Ταπὺ. ΑἸ4.) [ ὡς σὺν 
ἐμοὶ ΑΘ ρχτ., ὡς σὺ ἐμοὶ α οοὐτ. (ὈΙπᾷ.). 82. εἶτα οὗτος 
βογὶρϑὶ 1 εἶτα αὐτὸς ΟΑΟ, (εἶτ᾽ αὐτὸς Ὀ]η4.), εἰ δ'πθ αὐτὸς 
Ὁ (Τὰαμὺ. ΑΔ.) (εἶτά σου Ἡουθοὶπ οὐ ἱρ8θ βθηύίθηβ αὐτὸς 
ἢ. 1. ποῃ 6886 δρύμπη). ΨΜιᾶθο παπο ΝΙῤβομίαπι Ρ. 61 εἶτα 

ἐν μ᾿} οὕτως οομϊθοῖθ5θ. 886. ὃ ἂν Ὁ | ὧν ἂν ΟΘ οοττ. (Ταπί.. 
ΑΙ4.), ἂν Αα (ἂν Ῥιπᾶ.) --- ἀντασπάξου μὲ 6, ΟΥ̓. 
(Ταπὺ. ΑἸ4.}} με οτι. ΑΘ ρμγ. (Ὀιμᾶ.). 89. ὁ δ᾽ ἔχπωμα, 
ὃ δ᾽ 5ογὶρβὶ ] ὃ δ᾽ ἐκπώματα, ὁ δ᾽ ΟἿ (Ταπί. ΑἸ4.), οἱ δ᾽. 
ἐχπώματα, οἵ δ᾽ ΑΟ (Ῥιμα.). 41. ἰδὼν Βοίδε 1 ἰδόντα 11 τὶ 
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(θιμα.). 48. {βουλὴν ἱμδεγιιὲ ροβὺ ἔμβαλε. Οοθεοὶ λόγον 
αὐαϊ γοϊοθαί. ΟΥ. Π 2, 18 κράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν περὶ 
τούτου βουλὴν εἰς τὸ στράτευμα. 45. τοῦτο ἐμὸν ἔργον 
ΟἹ (Ταπὲ. Α14.). } τοῦτο ἔργον ἐμὸν Α αὶ (Ῥὶπά.). 46. λεκτικώ- 
τατός τε Ὁ (Ταπὶ. ΑἸ4.}} τε οαι. ΟΑα (θ1μπ4.). Ο φυγοσθ 
οὐΐδιη καὶ πρακτικώτατος οΟΥΛΪ 511. 

10. ΥἹ. 

1, 3 [ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τοῦ στρατεύματος) ἀεϊουὶ 
αἰροίθ ααδθ ΘΧρ]]οδ μα] οασβα δααϊία [ἢ Τ]ΔΥΡΊΠΘ οϑβϑθηὺ δὰ 
ΒΙ ΩΡ] Ἰοθτὶ ααδθβίϊοηθιη, 4 1816π| Θχμὶροηὺ ΟΑΟ τί ἐν νῷ 
ἔχεις ποιεῖν. Ῥδπο δαΐθηι Θχρ] δἰ! ομθη ΠΘ66 ΠΘΟΘΒΒΘΥΊΔΙΩ 
6586 ροβὲ μᾶθ 186 ὃ 1 οὲ 2 πδιγδηΐου (δεομένους αὖ- 
τοῦ μένειν ---- δεόμενον τοῦ Κύρου μένειν --- φόβω μὴ λυϑείη 
ἡ στρατιά) οἱ νἱὐϊοβατῃ οἴβοουθ ογαίίομθηι: ποιεῖν ὑπὲρ τῆς 
διαλύσεως τπυξαπίδαθθ οοπορᾶθέ, Νφθο ἰᾶῆιθὴ ρᾳΐο οαϊη 
ΘΒ ποῖβογο οἱ (ὐοδνοῖο Ρ. 598 :τᾶθο ἐγδηβθαπαθπμιη 6586 δᾶ 

Ῥαγίοθβ αἰξουϊαβ δι! αθ (Ὁ), Γαπὲ. ΑἸ4.), τένα γνώμην ἔχοις 
περὶ τῆς διαλύσεως τοῦ στρατεύματος. 486 ἀοοέδηη ΘΙΏ6Π- 
ἀδίιοηθηι τϑαοϊθπῦ: δοοθαϊύ, αποᾶὰ Π8θ6 τᾷ ἀϊοία 6550 Υἱ- 
ἀοπέαν αὐδϑὶ ἡ διάλυσις Ἰᾶτπὶ οβϑθὲ γθ8 ἀθογοίδβ, [π|0Ὸ 

 Αϑααδίοβ βοῖγσθ οαριθθαῦ, αὐἱἰὰ ὕαοογα σψϑ]]οὶὲ ἴρβθ Ογταβ. 
4 ᾿Αδίκως ἄρα ἐγώ ΟΛΑ [᾽4ὃ. ἄρα ἐγώ, ὡς ἔοικεν Ὁ (Ταμπί. 
θιμᾶ. [105.}ὺ ὡς ἔοικεν ΑἰζοΥα5 ἔδυ} 186 ροβὲ ἄρα 50ρ61- 
νδοῦυτ. Ὑστάσπαν τόνδε κατατιῶμαι 8εογὶρεὶ Ὕστάσπου τοῦδε 
καταιτιῶμαι ΟΑΑ (Ὀ]π4.}), Ὑστάσπαν αἰτιῶμαι Ὁ, (Ὑστάσπην 
αἰτιῶμαι Ιὰᾳαπἰ. ΑἸά4.). 6. [καιρὸς] οὐ [εἶναι ἀοϊουὶ; 
γἱἀθηϊαῦ ΘΥΤΌΥΘ τη] θβυϊββίτηθ γϑρϑεϊϊα οχ 1ηϊΐ10 Θηπ πη δ. 
δοκεῖ μοι εἶναι καιρὸς. Οδέθτιμη 51] χαιρὸς οἰΐϑια πος ΙοθῸ 
ΒΟΥ ρϑιββοὲ ΧϑΠΟΡΏΟΙ, ροί5 οοπϊοοαβϑοὺ ἴῃ δἰΐθσα ρᾶγχγίθ 
ἢ διαλύειν ἤδη. ΟΥἿΥ͂ ὅ, 48 πότερον ἔτι δοκεῖ στρατεύεσϑαι 
ἢ καιρὸς ἤδη διαλύειν τὴν στρατιάν. 10. πολλάκις τῶν 
ἡμετέρων ἀγομένων καὶ περὶ τῶν ἡμετέρων φρουρίων 

 Βεοϊίοηδαοῖι 1 πολλ. τ. ἡμετέρων ἀγομένων καὶ περὶ τῶν 
σφετέρων φρουρίων Ὁ (Ταπὲ. ΑἸ4.), πολλ. τῶν ἡμετέρων 
ἀγομένων καὶ περὶ τῶν φρουρίων οοὔοχ ΜθοΥΙΠ πη ΔΠῸ5 
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(Ὀ1πᾶ.), πολλ. τῶν ἡμετέρων φρουρίων ΟΑ Θ΄, ομηϊδδὶθ. ΘΘΥΘΥ]Β 
ΡῈ. μοιποθοίθιθαΐοῃ. --- νῦν δ᾽ ἔχομεν βογὶρϑὶ) νῦν δ᾽ ἔχο μὲν 
Ο (βἰο), νῦν δ᾽ ἔχω μὲν 76]. Π1ὈΥ] οὖ δαϊξίοηθβ. ϑ'ϑἃ ῃθ δηΐθᾶ 
ααϊάθηῃ ἀϊχουαὺ τῶν ἐμῶν ἀγομένων πθ0 περὶ τῶν ἐμῶν 
φρουρίων, 568 ἡμετέρων; 4]1ὰ γ05 οδὺ 46 οθίθυϊθ ὙϑΥθῚ5 
ἐστρατευόμην οὖ 4. 5886.4αᾶ. 11. ἀναπνεύσεται Ἡεγίοῖρ ᾿ ἀνα- 
παύσεται ἸΙΌΥΙ] οὐ οαϊθίομθθ. [Ιἄθιη υϑυθαϊῃ ἀναπνεῖν ΟὈ- 
Βοαγαῦαμ ἴῃ αἀθύθυιουθαβ [1.15 ΑμδΡ. ΤΥ 8, 1. 12. [καὶ 
ἐπιγενήσονται] Οὐοδοί ». 899. 18. τῶν ἐγγὺς ἑαυτῶν ὄντων 
ΟΑΟ γγ. | τῶν ἐγγὺς αὐτοῖς κακῶν Ὁ (Τυπί. ΑἸΑ.) 
(τῶν ἐγγὺς ξαυτῶν ὄντων χακῶν ϑίοθρμδημθθ, τῶν ἐγγὺς 
ἑαυτῶν κακῶν ὄντων Ὀϊμπά.). χαχῶν οὖ ὄντων ἔαθγαύ 
γαῖα Ἰθούϊο; ὄντων ϑιαΐθιη ὉΠ1ῸΘ γ θυ δϑὺ, οατὰ ΟΡρομδίαΣ 
τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβουλεύειν; ως ποιοί ἑηνα ἀριθαν, ἀΘΊΡαΣ, 
ΠΟ ἀθ γϑθρυ8. 28. εἰχὸς ἦν εἶναι ΟἽ ρε., ἦν εἰκὸς εἶναι 
6 εοὐν. (Τὰπὲ. ΑἸᾶ., ἔαϊδο ἐθϑίαθαυ. ϑομπθίᾶθυ ἦν ἴῃ 
Ταμηεΐϊηϑ, 466556); εἰκὸς ἐνωδ (Ῥ1π4.Ὁ. --- [βάρος] αποᾶ παρομΐ 
ΟΑΑ ἀοῖοί Βογημοηιαηη, 608]. 1 2, 8: μέγα δὲ συμβάλλεται, 
μέρος Ὁ (Ταμύ. ΑἸ4. Τ1πη4.). --- ἄλλοι δ᾽ εἰσὶ τριακόσιοι 
οὗτοι ϑοϊρηοὶαογ ἴῃ δαἀποίαίιομπθ [ ἄλλοι δὲ εἰς τριακοσίους 
οὗτοὶ εἰσιν Ἰἰθγ] (Π]1πη8.). θα εἰς τριακοσίους αποᾷ πος 
Ἰοοο ρϑαγάπιη δῦ δχ εἰσὶ τριακόσιοι δουγαρύμμη 6556. ἃρ- 
Ρᾶγϑύ. 80. (αἷς δηΐθ αἰχμάλωτοι πᾶσαι ἐηξογὶ ἐμϑοὲ 1) μα οΥ . 
86. ἀνθρώπους τε Ἰ0γ], ἀνθρώπους δὲ Ὀϊπᾶ, Τιῖρ5., ἔογύαθ50 
ΘΥΤΌΓΘ ὑγροίμοίαθ. 38. [αὖ χρήσιμον] ἀοϊουὶϊξ ΤΠ δἰδῖο; πιο ]8 
Ἰπο] αϑύη ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ 1ηβ6 0 αὶ αποᾶ ΠΙΠαοΥ ῬΥΟΥΒᾺΒ. οΟἸηϊδογαῦ, 
(ὈΔΙΏΥῚΒ Θχύαγοῦ ἴῃ ΟἸΩΠ]5 1115. 42. ἐμβαλεῖν ποι Καρρουήε. 
υ. ἃ. Οορ. Μπθια. 1ΠΠ| 84 ἐμβ. που Ἰϊθτὶ (πᾶ. 60. ὅμοια 
ἐκείνοις (ι. 6. τοῖς Κύρου δρεπανηφόροις ἅρμασι) 5ογὶρεὶ, 
ὅμοια ἐκείνῳ 11} οὐ 6α1. ΟἿ 2, 7 ὅμοια τοῖς Κύρου, 
αὰο Ἰοθο 51 ϑβουϊρύσμῃ οϑϑϑῦ ὅμοια Κύρῳ 418 ἰοϊογαγοὺ 
ῦ8. τῇ ἑαυτῶν φάλαγγι Ὁ (Ἰαπύ. ΑἸ4.) | τῇ ἑαυτοῦ φάλαγγι, 
ΟΑΟ ἨΗρυ θη οομΐοτὶ Υ 2, 1: ἕκαστον δ᾽ ἐκέλευσε τοῖς 
καινοῖς ἑαυτῶν ϑεράπουσιν εἰπεῖν. 

2, 11: [Συρίας] ἀοϊουὶϊξ 1ἡποἶ6; οἔ, Ῥοχί δῖ. 12. ὃ 
στρατὸς τοῦ Κύρου Ὁ) Ζομανὰβ (Ταπὲ. ΑἸ4.}} ὁ στ. τῷ Κύρῳ 

᾿ 
3 
' 
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ΟΑΘ (Ριμ4.). --- ἐν φροντίδε τε ΟἿ) (Ταπὲ. ΑἸᾺ.} | τε οἴῃ. 
ΑΘ (Ὀιμ8.). 12. [φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο] Δοϊευὶ 
αὖ τηο]οϑυϊββισηα ροϑὺ θὰ αὰ8θ ργδθοθάπηῦ. ὅ1ὸ θχῃιρθηῦ 
ΟΑΘ, οαπὰ Ὁ (Ταῦ. ΑἸ4.}) παρϑαηῦ φαιδροί τε οἱ πολλοὶ 
οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, ᾿πίθγρο]αίϊομθ δ]ϊααδηΐο Ἰδέϊτι5 θυ ρθῃΐθ. 
19. Σύρους ἡττημένους 5ογὶρϑοὶ [ συνηττημένους ΟΑ ἃ, ἡττη- 
μένους Ὦ (Ταηί. ΑἸ4.). 29. ἔκ τε τοῦ Ὁ ϑ5ἴο". (Ταπύ. Α14.) 
ἐκ τοῦ ΟΑΑ (θ᾽ μᾶ.). 88. περίπλεω 5ογίρϑὶ [ περίπλεα Ἰ1ΌΥῚ 

 (Ὀιμδουῇ μου Ἰοοο ΟὈΙΪ 5 6558 υἱάθίασ ααδθ ΥἹ 2, 7 [67] 
 ἰαββογαῦ, οἵ, Θ΄. ϑαιρρθ δᾶ βυποὸ Ἰοθυμη). 85. ἐνδέηται Ὁ 
ἐδέηται Ταπί. ΑἸᾶ.. δέηται ΟΑ α (Ὀἰμά.). 89. πορεύσεσϑαι 
δίερδαριιβ  πορεύεσϑαι 1ἰργ] (Ὀ]π4.}. 

8, 8. στενοτέρα ΟΙ Δ6 | στενωτέρα νυ]σ. (Π]1πᾶ.). --- 
ἑαυτῶν ἑκάστους Πεγίϊοῖγ, ἑαυτῶν ἕχάστου ΟΑΟ, ἕξαυτοῦ 
ἑκάστου 1), ἑαυτῶν ἕκαστον αἱ εοττ. (Ὀἰπᾶ., ᾿ἰΐθηα Ταπῦ. ΑἸΑ. 
Ὠἶβὶ αυοᾶ τάξιν ᾿πΐθυ μᾶθο ἄπο ᾿ἱπέθυροπαμπί). ὅ. ἀφορῶντες 
Ὁ (Ταμπὲ. ΑἸὰ.). [ ἐφορῶντες ΟΑΟ (Ρὶμᾶ.). Οὗ ἀθ Βοο Ἰοοο 
ον ϑἰπἰϊ ποία. 9. ληφϑέντες Ο1) (Ταμπέ. ΑἸ4.) | συλλη- 
φϑέντες ΑΘ (Ὀ]πη8.) οἵ, 8 12 λαβεῖν ἴίοιι Δ᾽ 1 ατη. 
10. ἔλεγον ἃς δύο παρασάγγας ΟἹ Ζοπαν. ϑ'υϊάα5. (Ταπί. 
ΑἸΔ.}) | ἔλεγον ὅτι ὡς δύο π. Αα (Ριμπᾶ.). ΟἿ, 8. 11: οἱ δὲ 
ἔφασαν «Αὐτός τε Κροῖσος: τι6 1ἴὉ1 ααἰᾶθπι ὅτε αὐτός τε Ξου]ρύθτη. 
18. διώξης δὲ μηδαμῇ 5ογὶρεὶ [ διώξεις δὲ μηδαμῇ Ο) (Ταπί. 
Α14.), διώξεις δὲ οὐδαμῇ α (Ρ᾽πμᾶ.), διώξεις δὲ οὐδαμοῦ 
Α. -- μηδαμῇ “1 οΧ ΘΟμβθηβὰ (Ὁ) γϑοὶρίᾶβ, πθΌθ556 δϑὺ 
οὕϊατη τπθοσπι διώξῃς Θοπὶαπούγαμη δουϊϑοϊ ρομᾶβ; 410 18- 
σθρίο βγη] οὐαύϊοπθμι 1 ΘΥΔΥΘΥΪ5 ΘΟ Ιοθοὺ ξαύατο διώξεις, 
ῬΓῸ α0 ΟἸϊπ οἰϊαπι ὈΙπᾶογ Οχομ. διώξει γ9] διώξῃ 5011ρΡ- 
βουαὺ Ηθυμπάογῆο ᾿ὰρθοηΐθ. 20. οὔτοι ἂν εἰδεῖεν Βγοάαδιι8 
(Ραπίαζίαο5, Μαᾶνὶρ) οὗτοι ἂν εἰδεῖεν Π0υὶ (Π]πᾶ.). 21. ὦ 
᾿Δρσάμα οὐτὰ βίστο ἰδοῦηδθ, ἀθὶπᾶθ ἔχετε ἴῃ 58αᾳ. Ῥαρμίαξί 8 

0]. ΥἹΙ 1, 18, ὦ ᾿ἀράσπα, ἀοὶπαθ ἔχεις οοἀ ἃ, οὐ Θά! 0168. 
34, τίς ἂν τάττοι δίερ)αριβ 1 ἄν τις τάττοι ΘΟ) (Ταπύ. ΑἸ4.), 

τοι ἄν τις τ. ΑΘ, πῶς ἄν τις τ. Μοάϊεοαβ (Π1π.). 27. τοῖς 
σαυτοῦ Τὶ πᾶ. ἰ τοῖς ἑαυτοῦ 1ἰργὶ (Ὀὶπᾷ. ἴῃ 6α1.). ---- μα- 
λακυνομένοις Ὁ | καχυνομένοις ΟΑΟα (Ταμί. Α14.). ϑ8οᾷ 
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οοπέογαβ ΠῚ 2, ὅ: ἣν δέ τις μαλακύνηται μὴ ἐπιτρέπητε. 
κακύνεσθϑαι ὙΘΥΌΟ ΠΟ Θϑὺ ἀϑὰ8 ΧΘΠΟΡμΟΩ. 29. τῶν ὄχλων 
ααοᾶ ἴῃ ΟΑΑ ροβὺ ὑπηρέται σου 5ογρύπμη οϑὺ, ἃ Πίπᾶογῆο 
πο] αβατη, ΟΥΑΪβὶ, οατῃ ἀθϑιὺ ἰπ Ὁ (Ταπί. Α14.). 80. Καρδοῦχε 
1) ἃ οοτν., Ταπὺ. ΑἸα.; ϑοάθηῃ ἅποιὺ Καδοῦχε Οὐ  Καροῦχα 
ΑΘ χυ. (Καρούχα Ὠ:η4.). 56 οἵ, 28 : “αδοῦχε. 28 Φαρνοῦχε.---- 
παρέξει Ὁ | παρέξειν (Ταπὲ. Α14.}) |[ παρέχει ΟΑ αὶ (θ1πη4.}). --- 
περιβάλλωνται ΟἿ) (Ταμύ. ΑΔ.) 1 περιβάλωνται ΑΟ' (Ὀ᾽πᾷ.). 

4, 2: (χρυσοῦν ᾿πβογαϊν Μεψογ. 383. Οὐ δή που Ὁ 
(Ταῦ. Α14.} Σὺ δή που ΟΑΟ, οὐ δή που οδὺ τηϊγδη ὶϑ 
οὐ ᾿πηρυοθδηΐ5; θχρθούα ν πϑρσύγαμη ΥὙθϑροηϑαια. 9. ἀξίῳ 
δὲ Κύρου φίλῳ Ο (Ταπῦ. ΑἸά.) } ἀξέῳ δὲ καὶ Κύρου φίλῳ 
ΑΘ (Ριμᾶ.. 

ΤῊ ἍΙΣ 

1. ἐμφαγεῖν καὶ πιεῖν Οοδεὲ τ». 400 | ἐμφαγεῖν καὶ 
ἐμπιεῖν Ταπύ. ΑἸᾶ,, ἐμφαγεῖν καὶ ἐμποιεῖν Ὁ, ἐμπιεῖν καὶ 
φαγεῖν ΟΑΘ(ΡΙπ4.).--- ἐκέλευεν Οἢ ἐκέλευσεν Α αὶ (Ταπΐ. Α14.). 
ὅ. καϑορᾶν ιὺιά. ργαοῖ. ΧΧΙ οοη]. 4, 6 [| παρορᾶν 1ἰὈτὶ 
(ὈΙμᾶ. ἴῃ 64.). 11. παριὼν ϑ5ογίρεὶ ] προσιὼν Ο (Ταπύ. ΑἸά.), 
προιὼν Α6 (Ό9) οὗ 8: ἅμα δὲ παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα 
πῶς ἡμῖν ἔχει; ἰίθιι παριὼν 15, 19, 21 (αδὶ Ὁ Ικᾳκηΐ. ΑἸά. 
προϊὼν ργᾶνϑηι ᾿ϑούϊοπθυη μα θθηὐ) 22: ἀρθηᾶθ παρελάσας 18. 
19, ἣν φϑάσωμεν Ὁ (Τυπέ. ΑἸ4.) εἰ φϑάσομεν ΟΑΑ (Ὀἰμὰ.) 
ἔουαα [αὐαγ γϑοθηῦοσυ. Οἵ. Οοροὲὺ ρ. ΦΟῸ οὐ Ἡρυ]οίη. 
21. ἐγὼ δ᾽ ἔρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων Ὦ (Ταμύ. ΑἸά.) | ἐγὼ 
δ᾽ ἐπέρχομαι ΟΑΑ (Ὀ]μ4.). Ῥυηδβίαε 11 οὐδ Ηθυἐ]θὶπ. 
22, φάλαγγα δ᾽ ἔχοντες ΟἿ (Τυαπί. ΑἸ4.} | φάλαγγας ἔχοντες 
α, καὶ φάλαγγας ἔχοντες Α (φάλαγγα ἔχοντες ὈὨϊπᾶ.) (ἴὰ 
βθαυθηίθαβ Ο γονοῖᾶ παροὺ ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε). 8. 
ὅμως δὲ ὡς ὃ Κῦρος [ἐπεὶ] παρήγγειλεν 5ογὶρδὶ, ἐπεὶ σ]οδδϑηϊ 
1118 ὡς [αϊ556. ΘΘη56η8 ᾿ ὅμως δὲ καὶ ὃ Κῦρος ἐπεὶ παρήγ- 
γειλεν ΟΑ Ὁ (Ταμῦ. ΑἸ4.)} ὅμως δὲ ὁ Κῦρος οἷο. α (Ὀ1π8...Ψ 
Εχ οοὔβοῦβα ΟΔ Ὁ οοποϊαάοπᾶάπτη ἴῃ δγομοίγρο δὲ καὶ ὃ΄᾽ 
[α185886. χαΐ δαΐθυῃ {Ππ8, απο Βηβαι ΟΥ̓ ΥΘ θαϊΐουθβ ᾿π6116- 
χϑυαηῦ, 6χ ὡς ἔα]58 Ἰοούϊοηθ οὐΐαχμῃ ρυΐο; αἀδ5 ἀπἃ8 γοΟῸ] 885 
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βϑθρίβϑίπιθ ρσορύθυ. βίπτη}]6 σοιηρθπᾶϊαπι βουὶρύσταθ οομἔαβ88 
6380 Θοπβίαύ. Ουοα 51 τηθοῦτη βἰδίμουβ, γχϑοΐθ οὐϊδιη ὃ 
Κῦρος 5ϑαδιθοΐαμι βθασθίυῦ ΘΟὨΙ ΠΟ ]ΟΏ ΘΙ, οατῃ ἴπ σα]ρσαῖΐϑ, 
Ρτδθοθᾶδί. 26. εὐθὺς μὲν μετὰ Ὁ (Ταπί. ΑἸΑ.}) | εὖὐϑ. μὲν 
τὰ ΑΘ ρζι., εὐθὺς μετὰ (θὲ 51. Ὠ1π8.). 29. ἀλλ᾽ ἀναβοήσας 
ΟἹ; ἀλλὰ βοήσας Αα Ζοπ. (Ὀ]η4.), ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἀνοβοήσας 
Ταπΐ. ΑἸά. 80. διάττων Ὁ ἰ δι᾿ αὐτῶν ΟΑΟ (Ταπί. ΑἸά.). 
Οοπίεγε Νιΐβοιθ, Φαμυθβθου. ἃ. ΡἘ1105. ον. 1Π ρ. 286, 
Ογηθα. 6, 22: ὅταν δὲ οὕτως διὰ τοῦ ἴχνους πυκνῶς διάττωσι. 
81. τῇ δύμῃ τῇ τῶν ἵππων ὉὋ (Ταπί. ΑΙ4.) | τῇ δύμῃ τὲ 
τῶν ἵππων Ὁ, τῇ δύμῃ τῶν ἵππ. Αα (Ρὶπᾶ.). 82. ἐπει-᾿ 
σπεσόντες Ὁ (Ταπί. ΑἸΑ.) | συνεισπεσόντες ΟΑΟ (ΠΡ ]πᾶ.). 
ΠΙαᾶ δαΐθπι γϑοὐϊββίτηθ 586 παροὺ ποθ μοΥ ἀρουἕβ!]θη᾽, οἵ. 
ΠῚ 8, 64 ἐπεισπηδᾶν. Υἱ1] 8, 7. 11: ἐπισφάττειν Ἥ80}- 
ΒΟ δο θη. 42. τί καλὸν Ὁ |: ὅ τι καλὸν (, ὅ τι καὶ καλὸν 
ΑΘ (τί καὶ καλὸν Ιυαπὲ. ΑἸά. Ὠϊπᾶ.). ὙΠ 2, 19 τί ἄν 
μοὲ ποιήσαντι, 20 τί ἂν ποιῶν 51π6 καί. --- [Εἰ τῶν τε 
συμμαχομένων μηδένα προδόντες σωϑείητε] αοϊουὶ αποά 
ἱπορίαση οϑὲ 'ἰπ πος οοῃέθχέα ροβὺ 1Ππᾶ᾿“λλὰ τοὐντεῦϑεν; 
ἴατη Οονοίαβ εἰ οἱ σωϑείητε Θοχρυαηχογαί, αὖ 5 γαοξαγδιη 
δαϊαναγοῖ: 5604 6 816 αυϊᾶθπι [Ο]ΘΥΔΥῚ ροβϑαηῦ πᾶθ0 σϑυθᾶ 
ῬΥοΟρΡίθυ βθηίθηίδηι; δααϊία ϑυπὺ 80 δἰΐασθο ααἱ βᾶάθπι ἴῃ 
Ραρσπαπᾶο 80 Αθσυρί!β ρῥγαθϑυϊξαμι, αὐ Οὐσττιβ 18 Π| ΒΌΡΤΆ, 
Ἰαπαανογαῦ, ἴσο αποαὰθ ρῥγϑθαϊοαυ γϑὶ]οῦ ---- τά τὲ ὅπλα 
παραδόντες Ὁ [τά τε ὅπλα ἡμῖν παραδόντες ΟΑ αὶ (Ταπέ. Α14.). 
Οὐ, Οορθοί. 

ὦ, 8, ὅπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον εἶναι Ὦ | ὅπ. ἐδ. τὸ 
ἔπιτ. εἶναι ΟΑΟ (Τὰπ|. ΑΙά. πᾶ... ΟΥ Οονοὺ ρ. 401, 
ααὶ δἀμιθοὶ ΥἼΙ ὅ, 817 στὰς ὅπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον εἶναι. 
12. (πρὸς οὺς ἄν ἐγὼ “υδῶν) ἔλϑωο 5ογίρϑὶ θέλω Ὁ, ἐϑέλω 
ΟΑΟ δὲ οἴῆπθβ άϊέ. 14. ἰδόντι ταῦτα ἐλϑόντα ΟἿ α 
ὁοΥν, (1ππὶ. ΑἸ4.) | ἰδόντε τὰ ἐλϑ. ΑΟ ργ. (Ὀ᾽μα.), ταῦτα 
ἢ. 6. [88 γθ8 α088 ἀϊχὶ ἃ ϑαγάϊδηϊβ οοἸ]θοΐαπι ἱγτ. 1. ὦ 
Κροῖσε ΘΟ) (Ἰαπί. ΑἸ.) Κροῖσε ΑἋΟ (Π᾽πᾶ.). 18. καίπερ 

Ὁ ϑ80γίρϑδὶ καὶ πρόσω [ἰθγὶ οὐ οαἀϊῖ. [πῃ ναϊρσαία ΘῃΪπὶ 
ἰὰ οβὲ αὐ που τα 5, ᾳαοά ἀπο ρᾶυτοὶριδ ποιοῦντος οὐ ἀπέχοντος 
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ΒΙΠΡ]1Οἱ καὶ ᾿πέρυ 86 ᾿ππούϑ Θοᾶθμι τηοᾶο δᾶ ἔγνω ρϑυξπθυθ 
ἴα]5ο νἱάθπύαν. 22. ἱκανὸν ΟἿ (ογαπθ5. θα! ϊοη65) | ἑκανὸς 
ΑΟ (οχ αὰο ἱκανὸς ὥν οβοοιξ Ὀϊπᾶ. ργαθῖ, ρ. ΧΧ]Π). 98. ἔτε 
δοκεῖς ἀληϑεύειν Ο (Ταμπί. Α14.) | εἰ δοκεῖς ἔτε ἀληϑεύειν 
Ὁ (ρυδθβθὴβ ἐθδίαξαυ ϑομβηθίάθυ, Ὀηᾶ. ἰαοϑὺ), δοχεῖς ἔτι 
ἀληϑεύσειν ΑΘ (Ρ!πά.). 

8, 9. ἐφίλησέ τε τὴν χεῖρα Ο' αὶ οοΥτ. (Ταπὺ. Α14.), ᾿ΐογα 
Τὴ αἀαϊῦ τὴν χεῖρα ροδὺ δεξαμένη (Ὁ ἴργατα ϑ'ομπϑι ἄθυτιβ 
βθοαθαβ οϑὺ) [ οὐηἶδὺ. τὴν χεῖρα ΑΘ (Ὀιμ4.). 10. φίλος 
ἄξιος γενήσοιτο Ὁ | φίλος ἄξιος λόγου φανείη ΟΛΟ (Τυπύ. 
Α14.). Μυϊΐο στανίοσθια οὐ Αργδάδία ἀϊρηίουθηι βϑηὐθη ίαηα. 
βθοοαπᾶσηη 9 6580 ΡῬϑιϑροχιῦὺ ἰἴᾶπὶ Νιΐβομῃθ {8 Ώγ βου. ἃ. 
ΡἈΠ. γον. ΠΙ ρ. 286. --- ἄν σοε ποιήσας ΟἿ (Ταπῦ. ΑἸ4.}} 
ἂν ποιήσας σοι Ασα (Ὀ᾽μ4.). 14. (ἀκινάκην πάλαι) παρε- 
σχευασμένον σπασαμένη Ὁ | παρασκευασαμένη ΟΑΛΟ (Τππΐ.), 
παρασκευασμένη ΑἸΆ., παρεσκευασμένη Οχοη. (Πιπᾶ.). Ὁ 
οοὐϊοὶθ Ἰϑουϊοηθιη οἰϊδη ΟΠ ΠΟΘΙ θυ Ὑϑοθριί. 

4,.4. εἰσήλασέ τε βογὶρϑὶ εἰσήλλατο Ο (Ταηΐ. Α14.),, εἰσήλατο 
ΑὉ (Ριμᾷ.). εἰςῆλϑε Ὁ (εἰσήλασε ΤιΘυποϊανίαβ, εἰσῆλϑέ τε 
Οοδδ.). τε δ 4141 ὁὰμα ΟοὈοίο, ᾳφαοᾶ ἔα!88, εἰσήλατο ἸΘοὔϊο ῥΥ]ο- 
ΥἹ8 0145515 1π46. ἴ80111π5 Θχρ]οδίαν; εἰσῆλθε ἀαΐθμι 1) οοα]οὶ5 
ὨΟΪῈΪ ΥΘΟΙΡΘΥΘ ΟΠ Τ]ΠῚ γἱἀθγοῦαι ᾿πἰουργθίαπαὶϊ οααδβ8, δᾶ 
εἰσήλασε ἴῃ τηϑΥρὶπθ δἀαϊθαμι 6556. (ΟἿ, ο]οββᾶπι θυ μ, 
εἰσήλασε᾽ εἰσῆλϑε. ΑΔ. 1 2,20 Κῦρος ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν 
πόλιν. 1. ἧκον παρὰ Κύρου 58ογὶρβὶ ἰ παρὰ Κύρῳ ἧκον Ὁ, 
ἧκον οἵ παρὰ Κύρου ΟΑΟ (Τυμπὶ. ΑΙ4. Ὀϊπᾷ.). 9. δῶρα 
δόντες Ο᾽ δῶρα διδόντες Ὁ, δόντες δῶρα Α αὶ (Ταμύ. ΑἸ4. Π1π4.}. 
10. παρήγγελλεν Α Ὁ (Ταμῦ. ΑἸ4.) | παρήγγειλεν Ο( (Ὀ1πάᾶ... 
18. ποιεῖς ΟἿ) (Ταμπί. ΑἸ4.) | ἐποίεις Αα (Ὀ1π4.), ἐποίησας, 
Ζομδυ. 16. ἐξώπλισε ΟἿ) (ἃ οοὐΥ. (Ταμπύ. ΑἸ4.) | ἐξέπλησε, 
ΑΘ ρκυ. (Ὀμ4.}. 564 πϑαὰθ ἐξέπλησε πραὰθ ἐξεπλήρωσε ροπὶ 
Ροἰϑϑὺ υἱβὶ εἰς οὐ μεῖον τετρακισμυρίους 50Υ1085, οἵ. Υ 8, 24 
ἱππέας ἐξεπλήρωσεν εἰς δισχιλίους, Ν' 4, 82 Περσῶν ἱππικὸν 
ἐχπληρώσω εἰς τοὺς μυρίους. Η!ΡΡΔΙΟΙ. 9, 3 τὸ πᾶν ἱππικὸν 
ἐχπληρωϑῆναι εἰς τοὺς χιλίους ἱππέας. ἐξώπλισε Θοᾶθῃηι πιοᾶο. 
ἱπίθυργθίου αὰὸ Βυθι θη οι ἐξέπλησε: δ. τηδοιέθ δουϊἐθη᾽. 

ἵ, ἢν γγηλανο οὐκ νὰ ὦμον, οὐ υδμμμμμὐννον... ΟΡ ΡΟ ΎΨΩῪΣ 4 



ΡΒΑΒΕΒΆΑΤΙΟ ΟΗΙΤΙΟΑ. ΤΧΧΙΧ 

ὅ, 2. κχυκλουμένοις Βογηοριαηη  κυκλουμένους 1ἸΌΥΪ 
(Ὀ1π4.). 4. πρὸς τοὺς πολεμίους Ηεγ ον. πρὸς τοῖς πολεμίοις 
Ἰἰοτῖ. 17. πλείους Ὁ | πλέονες οοἰεγὶ (Ὀ]π4.). 864 οἵ, ὈιΙπά. 
δὰ ὙΠΙ 4, 8 οὐ α. ϑαιρρθ δὰ ἔυπο Ἰοοῦπη. 9. ἑἕχάστους 
Μααυῖφ ] ἑκάστου Ἰϊρνὶ (Πϊπα.). Τῃ 88 11 οὐ 12. οοπϑιϊξαθηα!5 
βθουύαϑ βὰϊη γεϊίεηθαοἼίμην ααὶ 5018, ᾶθο 8 12: ὅπως --- 
παρασχευαζομένῳ ἱπο]αβιύ; ὈΙπάογῆϊβ 60 ῬτΟρΎΘβϑιι8 δυδί, 
αὖ 8 11: εἰσὶ γὰρ --- πεφυκότες, ἀοἰπαάθ ἴῃ 12 Πᾶ606 ΟἸΏΏ]8, 
τούτους δ᾽ --- μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους ἀο]ογού. 18. ἕκαστον 
τὸ μέρος ΟἹ (Ταπέ. ΑἸ4.) εἴ, ὙΠῚ1 6, 6. | ἕκαστον μέρος 
ΑΘ (Ὀ᾽πᾶ.). 1ὅ. ἑορτὴν τοιαύτην ἐν τῇ Βαβυλῶνι Ὁ 
(Ταπὲ. Α14.} | ἑορτῇ ἑαυτῶν ἐν τῇ Β. Ὁ (ασδθ αὐδηιν15 οοΥ- 
γτυρία ϑοοᾶθπη ἀποιπθ), ἑορτὴν ἐν τῇ Β. ΑΘ (Ριμπᾶ... 
91. ὅταν δὲ αἴσϑωνται ΟἿ) ὅταν δὲ καὶ αἴσϑωνται ΟΑα 
(Τὰπὲ. ΑἸὰ. Τὶπᾶ.). 929. βάλλωσιν ΟἹ] βάλωσιν ΑΒ (Ταπί. 
ΑἸά. Ῥιἰπᾶ. Ιἠρ8.)ἡ. 28. πολλὴν ὀᾷδα ΟἹ (Ταπί. ΑἸΔ))}} 
πολλὴν μὲν δᾷδα Αα (Ὀ]πα.). 26. (ὡς ἐν κώμῳ)᾽ δειπνεῖ 
γὰρ ξογίρεὶ δοκεῖ γὰρ ᾿ἰρΥὶ ργδθίου ἃ (Π]1μ4,), δοκῶ γὰρ Α, 
κωμοδοκχεῖ Ὁ ργὸ ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ οοἰθγογττη, κωμάξει γὰρ 
Βέορμδπαβ, εὐωχεῖται γὰρ Μαάνὶρ. --- ἣ πόλις πᾶσα τῇδε 
τῇ νυκτὶ ΟΑΟΘ | πᾶσα ἡ πόλις τῇδε τ. ν. Τ), δοκεῖ [γὰρ] 
ἡἣ πόλις πᾶσα (εἶναι τῇ δὲ τῇ νυκτί Ὀϊπᾶ. Τιΐρ5.;: εἶναι 
ἰπδουΐαιη ὃχ Μαυτοίϊ οοπίθοίαγα, αὑδθ ἴπογαῦ: ὡς ἐν 
κώμῳ" (ἐν κώμῳ» γὰρ δοκεῖ ἡ πόλις πᾶσα (εἶναι τῇδε 
τῇ νυχτί. 26. [ὡς] ἀο]ονιῦ οα΄. Εἰογοηβὶβ. 21. ἐχρῶντο αὐτοῖς 
ΟἿ (Ταπὲ. ΑἸ4.}| ἐχρῶντο ΑΟ (᾿᾽μ4.). οθέθγαπι ἴῃ δπέθ- 
οοἀθηθίθαβ ὡς πολέμιον ἴῃ ἀγομοίγρο ἔπουιῦ πθοθ5856 θϑὺ, 
οὕτη 56 παθϑαπὶὺ Ο) 4: ̓ ἱΒ]]ουΐπτιβ Οἱ οοα]οῖ5. ὡς πολεμίοις 
Ἰθούίο τϑοϊρίθπάα οϑὺ αὖ Ὀοπα ᾿πϊὰ85 [ἰὈΥΔΥ ΘΟὨΙΘοΐγϑ. 
80. οἵ σὺν Γαδάτᾳ καὶ Γωβρύᾳ Ὁ (οοα. Δ γ.) [ οὗ σὺν 
Γαδ. καὶ Γωβρ. πολλοὶ ΟΑ Ο. πολλοὶ ἀδτηπαγιὺ οἰΐαια Ηοχὺ- 
Ἰοῖῃα, 82. [καὶ εὐφραινόμενοι) 46]. Ζύποκο. 84. ληφϑήσοιτο 
ΤΟ (ᾳαὶ λειφϑήσοιτο) (Ταπὲ. ΑἸ4.} 1 λειφϑεῖεν ΑΘ, λη- 
φϑεῖεν Τιοἱα, Μροοτυτηδηπίαπτβ (ληφϑείη Τϊπ4.), αὐχθατηααθ 

 ρσταθοῦτα οὐ ληφϑείη (8 81) οὐ ληφϑήσοιτο ... ἔξαθαγυτη 
᾿ ἱπνυθηΐθβ ΠΠ 1, 2 εἰ δέ τινα φεύγοντα λήψοιτο, προηγόρευεν 
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ὅτε ὡς πολεμίῳ χρήσοιτος. Ἠοο ΙοοΟ ογδὺ οὈβθαυθπᾶππι 
ΘΟμβΘηΒαὶ ΟἿ οοἀϊοθη. 85. οὕτω δὲ διένειμεν Ὁ [| οὕτω 
διένειμεν Ο (Ταμῦ. ΑἸ4.), οατα δὲ δπέθ διένειμεν ΘχοϊἸδθοὺ 
(Ζθυμθ), καὶ οὕτω διένειμεν ΑΘ (Ὀ1π4.). 89. (ἂν ἐφιδογιῖξ 
Ἡογίϊοῖη. --- διωσώμεϑα Ὦ | διωσόμεϑα ΟΑΟ (Τὰπύ. ΑἸΑ. 
Π1μά.). --- ὥστ᾽ ἔφϑασεν Ὁ | ἕως παρέφϑασεν Ο (Ταμύ. ΑἸᾺ.), 
ἕωσπερ ἔφϑασεν ΑΟ (Ὀ]πᾷ.). Αὐ ἕωσπερ πυβαιδια ἴῃ Χοπο- 
Ῥῃμοημΐθ ἱπγθηϊζαῦ; ἴῃ ὥστε αὐοᾶ ἴῃ διομθίγρο ἔπθγαῦ ε 
8 0116 ΡΥῸ 1110 ΘΟΙΩΡΘΗΪΟ ερ οὖ αρ 5011 086. ΠΘΌΘΥΙ ρΡοὐαϊύ, 
αποα ἀθβουιρύσχῃ νἱᾶθ5 ἃραᾶ ΘΒ ηδηη 16 ὑϑομ ΥρΥ ΡΒ] ΒΟΏΘα 
ΑΡΚαθυσαηρθῃ 8 49: 56116] οὐὔἷο ὡς παρέφϑασεν γ6] ὥσπερ 
ἔφϑασεν ργΟΟΙνΘ ογαῦ ἴῃ ἕωσπερ τηυΐατο. 40. (Ὥρα, ἔφη, 
ὦ ἄνδρες), νῦν μὲν [καιρὸς] διαλυϑῆναι Οοϑοί  Ὁϊπάονῇ 
οδἰΐδιη νῦν μὲν ἀρ]ογαῦ, φαοα πο ἀθρϑθαῦ Ῥυορῦθυ 5Θα ἢ 
αὔριον δὲ, αὖ τοοῖθ τηοπϑὺ Ηθυ]θῖη. 45. οὕτω παρεσκευα- 
σμένοι ΟἹ α οοτγ. (Ταπὺ. ΑἸᾺ.) [ παρεσκευασμένοι Α αὶ ΡΥ. 
(Ὀϊπᾶ.). 49 [προϑύμως] ἀοϊουϊ, χαοᾶ ἴᾶιὰ ϑααρρῖο βαϑρὶ- 
ΟἸομθια τπογουϑῦ. δ2. [τῆς] ἀοϊουὶέ 1)ϊηα. ὅ8. πάντας κατεστράμ- 
μεϑα ΟἿ (Ταμῦ. ΑἸ4.} πάντα Αα. ΟΥἿ 1, 4: κατεστρέ- 
ψατο δὲ Σύρους, ᾿Δσσυρίους. 'ἤραβας εἴο. 56. νῦν δ᾽ ἐπεὶ 

᾿] ’ - ΄ ’ » , Ἁ Ἶ 3 - 

οὐ τούτῳ τῷ τρόπῳ μόνον ἄρχεις, ἄλλα καὶ ἄλλως ἀνακχτᾶ- 
σϑαι δύνασαι οὃς καιρὸς εἴη δογίρϑδὶ [ νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐχ οὕτω 
τρόπον μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἀνακτᾶσϑαι δύνασαι οἷο. 
ΟἹ (υἶβὶ ααοᾶ Ὁ δύνασαι ἀνακτᾶσϑαι Βαθο.), νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
οὖν τρόπῳ μόνῳ ἔχεις ΑΘ | νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐχ οὕτω τρόπου 
μόνον ἔχεις Ταπύ. ΑἸᾶ. (νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐ τούτους μόνον 
ἔχεις οὐ ᾳ. 564ᾳ. Μμγοί, νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τοῦτο μόνον ἔχεις, 
οὐ ᾳ. 86αᾳ. Ζὼιά., νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλως ἀνακτᾶσϑαι δύνασαι Ἠεγίϊοῖγι, νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τρόπω 
μόνῳ ὃν ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις ἀνακτᾶσϑαι δύνασαι Μαα- 
υἱρ). Μαανὶρίυμη ἴῃ 60 βϑοαΐαβ ϑαπι, αὐοᾶ ᾿ὔθῃι οοηίγα 
Βιπαογῆσιη βἰαϊαϊ ΔΡῚ πῸὴ ἀ(θ 81118 ΟΘΟΠΟΙ 8 418 
Βρα Ὧἀθ 8118 οοπμ οὶ δ πα] ταύϊομθ. ΕἸαβάθηι βϑηΐθηίὶδθ 
ογαΐ οἰϊδιη Ηρϑυ θη, ἃ αὰαο ἄλλως τηνίαιδίιβ 81πὶ ΡΥῸ 
ἄλλους οοἀϊοθπη, ἴῃ 60 ἰᾶπηθη 1110 δυδδοὶαβ ἄσθηβ, αὐοᾶ 
ΠΟ βοϊπμη τρόπον, αὐοὰ πορὶθριηῦ οΟἸΏΠη085 ΟΟπϊθοῦαγαθ 

, 
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ρτθίου Μαάνυ!οιὶ, 564 οὔϊϑμι ἔχεις ἴῃ ΟἸΩΠ] Ὀπ18 ΠΌΓῚ5 βουγδύμσμι 
οταἰ ογοὺ; ἴῃ Μανιρίδηδ δαΐθιῃ ᾿θούϊομθ π60 ρ]δοθῦ τ] ] 
1Ππ ἐτισιάστη ὃν ἔχεις, πιθὸ ραῦο οπηηΐπο γϑοῦθ Οὐγγὲ τ ΟΥ̓ 68 
αἴλὲ8 ταουϊθὰβ ΟΡΡΟΙμΙ, αὐ881] Οὐδ ροββϑοὺ αὐθ)υὶβ αὖὶ τηο- 
τῖρθαθΒ. ΟΥΡΒΙ ἰσιῦαν ΡγῸ ἔχεις: ἄρχεις, ἴῃ οθύθυἹβ οοηβθϊ- 
ἐπθη δ αὐϑιὴ ΡῬχοχίπθ γϑϑίϊρια Ρρυθιηθηβ (ἢ) οοαϊοῦτῃ. 
οὗτος ὃ τρόπος οδὺ Τη05 αϑαὰ8 δᾷ Ποὺ ὑθῃιραβ ΟὈβθυνδίαβ, 
Τη05 τοῦ συμπονεῖν, τοῦ συγκινδυνεύειν, τοῦ ἔν φανερῷ εἶναι. 
1ᾶπὶ ΔΙΏΡ]Ο ἱπη ρου] μού ρούθυιύ Οὐγτιβ 'π 60 ΘΧθυοθηᾶο 
Θὐϊαηθ σὰ ΔαΒΙΌΘΥΘ γ6] υΐη88, ρούθυϊῦ ῬΟΥΤῸ ΠΟΠΊΪΏ65 
ΘΟΠΟΙΠαγΘ τηδρηϊβοθηθία ᾿χυγῖα ἀ0Π18. ΟΡᾺ]ΘΗΌ8 ΘΟΙΥ 115 
Ἰαίϊβ: Ἣδσ ἰϑῦ ἰοῦ Ἰθὴγ δαΐ 16Π6 6] θιηθηΐαγθῃ Μ|6] 8η- 
σον ἰθβομ΄, αὐ ἀϊοπηῦ ποβίγαΐθβ. ΟἿ, ΠΙ 2, 2. 51. εἰσῆλϑεν ὃ 
Κύρος (Ὁ (Ταμπί. Α14.}) | εἰσῆλϑε Κ. Δ αὶ (Ὀ]π4.). 58. γένοιτο 
ἀνδρὶ πόλις ΟἹ α οοτΥ. (Ταμπῦ. Α14.} [ γένοιτο οχη15515. τ ]1- 
ααἷδ Α ΘΟ ρκγ. (Ὀ1πᾶ.). 60. ἂν ἠναγκάσϑαι 58ογρβὶ συνηναγχά- 
σϑαι Ο) (Ταμπὲ. ΑἸά.), ἠναγκάσϑαι ΑΟ (Ὀ1π4.). ΟΥ, αυοᾶ 
βθαυϊξαν ἡγήσατο --- τούτους ἂν ποιεῖσϑαι. 60. οἵτινες 
δύναιντο Ὦ | οἵτινες δύνανται ΟΑΟ (Ταπί. ΑἸ. Ὠ1π4.). --- 
τούτοις δ᾽ εὐεργετοῦντα Ῥαρπίαφί 68 ((ο]. 1Π 2, 2: χρήμασιν 
εὐεργετεῖν οὐ 22) τούτους δ᾽ εὖ ΡΥ] οὐ Θϑαϊδίομθβ; υἱᾶθ 
οὐΐαια Βυθι θη Δ Ὠ ποίδιη. 61. οὐδεὶς γὰρ ἀνὴρ Ὁ οὐδεὶς 
γὰρ ἂν ἦν ΟΑ (Ταμί. ΑἸὰ.), οὐδεὶς γὰρ ἦν αΘ. Ῥιο ἂν ἦν 
τηδιθραπὺ Ηρϊπάογῇ οὐ ϑομηθιάθυ: εἴη, ἀθ]6ΥἹ σνοϊϑραὺ θᾶ 
θιπάονέ οαμ ὙΥ̓ δἰ βκῖο, ἀθ]ουῦ τουθσὰ Ηθυ]οῖη. ἀνὴρ αὐυοᾶ 
Ὁ δΒαθϑὺ νϑυθμι ϑϑύ, Ορροῃῖθαῦ ϑάπθομο, αὖ ἀρυᾶ Ηδτοᾷ.  ΠΙ 
100. Ῥοβίπιοδο νυἱᾶϊ ἴᾶτη ΝΙϊβοβίατη ΠΠ1. ΦΔΏγ 50. ἃ. ΡἘ110]. 
γογθῖμβ Ρ. 280 πᾶποὸ οοαϊοὶβ Ὁ ᾿θοίομθμη ΘΟΙ ΘΠ 8558. 
62. ἀπολείπειν Ο (Τὰπηΐ. ΑἸ.) [ ἀπολιπεῖν Ὁ ΑἋ (Ρ1π4.). 
ΟΥ τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβροίξειν --- μέγα φρονεῖν καὶ 
ἀπειϑεῖν οὖ οθίθγοβ ΟἸΠ058 ἱηβηϊῖγοβ Παϊὰβ 5θοὐϊοηΐβ. 
δ4. κατάδηλοι δ᾽ ἐγίγνοντο Ὁ ἰ (ηἰδὶ ᾳαοᾶ δὲ ἐγίγνοντο 
παθθ0) κατάδ. δὲ γίγνονται ΟΑΟ (Τυπὲ. Α14.)δ. Βδοΐθ ἴτω- 
Ῥουίθούαση ργϑθία τὺ ϑομηθι θυ Ῥυορίθυ βθαῦθηβ ἐδίδοσαν. 
τι. αὐτῷ ἐδόκουν Ὁ (Ταπύ. Α14.} ἐδόκουν αὐτῷ ΟΑΟ (Ρἰπα...ὕ 

"τα, ἀϑλιότητα Ὁ | ἀϑλιότατον Ταπί. ΑἸά., ἀϑλιώτατον ΟΑα 
ΘΠΟΡΗ. Ογτορ. τθο. Α. Ηυσ. ὁ 
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(οα1.). ϑΒαρδίδπεϊσαμι ἀθοοὺ βαθβίδηξϊνο ἡδυπάϑειαν το- 
Βροπᾶθυθ. αδβιὺ οὐϊδιη Οοθοὺ ρ. 40ὅ. 178. χράτιστον ἡμῖν 
ὉΠΟῚ5. ΠΌΘΥΑΥΙ, ααϊρθὰβ. πυπϊθυαὺ Πιηβουῖ: Ἰπομϑηᾶαιη ἡμῖν 
11π4, αποᾶ ΒγΘι θη Ῥ8Ο ἢ. οτη δῦ οατη ἡ (ὁ ρυ., θχίασθ ἴῃ ΟΠ α 
σου. (Ταπὲ. Α14.). 80. ἔῃ Οοϑεέ ». 408 | εἴη ΤΠ, ἀπίοι ΟΑ α 
(Ταπῦ. ΑἸ4.), (ἀπίῃ ΕἸΒΟΒΘΥ, Πϊπά.). 81. [ταῦτα ἀεϊουὶέ 
Βγοηη, οἵ, Ἡδϑυι]οῖη, --- ὡς ἥδιστον ἀναπαύσεται Προ, οὶν] 
ὡς ἥδιστόν ἐστιν ἀναπαύεσϑαι 0, ἥδιστον ἀναπαύεσται Λα 
(Ὀ1μ4.). Πθοῦθ Ηθυ θη ορβογναγνῦ, ἥδιστον 51η6 ὡς ΔάνοΥθίατμας 
6558 ὑπυηατιθ ἀϊοθηᾶτπι [1556 ἥδιστα; ὡς ̓ Ἰστύαν ἃ Ὁ τασὐαδύιθ. 
οβὺ. Οἵ, 8 82 ἧ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπολαύσωμεν. 82. οὕτω 
χαλεπὸν ΟἿ) (Ταπῦ. ΑἸ4.} οὕτω γε χαλεπὸν ΑΘ (Ρ[πά.).ὄ 
8ῦ. ἐνθάδε ὄντας τοὺς ὁμοτίμους ΟΠ) α οοὐΥ. (Ταπὲ. ΑἸΑ.}} 
ἐνθάδε ὄντας τοὺς ἐντίμους ΑΟ' ργ. (Ὀ]π4.}; δ Ἰϑοίϊομθ 
ααϑτὴ ῬΥΙΠ,τι5 τϑοθριῦ Ζθαμθ ρθββϑαχῃ 1ὖ ὑούαχη ἸΟΟ] ΔΟΌΤΏΘΗ. 
Ογτὰβ δηΐμη ἀϊοϊδ: ποθ (ἢ. 6. ρυόθθυθβ οὐ Ῥϑυϑαυαμη οὐ 50- 
οἴουτ) πᾶς ἴῃπ ἰθυγῶ Θοᾶθῃι Ἰ060 5.108 αὰ0 οὗ ὁμότιμοι 
ἴῃ Ῥουβῖδ: Π05 ἰρ8ὶ βαχημϑ οἵ ὁμότιμοι ἴῃ Αϑϑυυΐδ. --- πάνϑ᾽ 
ὅσαπερ Τλμα. οοπίοοῖῦ [ πάντας ἅπερ Ἰἰρτὶ (Ὀἱμᾶ. ἴῃ 6. 
Τάρ5.; πάντα ἅπερ ϑίθρμδπαβ οὐ Πἰηᾶ. ἴῃ θᾶ. Οχοη.). 86. 
τοὺς παῖδας δέ, οἱ ἂν ἡμῶν γίγνωνται ΟἿ (Ταπύ. ΑἸΑ.}} 
τ. π. δέ, οἷς ἂν ἡμ. γίγν. ΑΘ (θιπᾶ.) οἷς γϑγο ἔαΊθαπα ϑϑῦ, 
ὁὰπὶ ὁμότιμων ῬοΥβαυθηὶ 510, αὖ ΠΟ 5.05 απϊδαὰθ ρϑίθυ 
ἸΙΌΘΥΟΒ, 5604 ΟἸΠΘ5. ΥἹΤῚ ΟἸΏΏΙΡτι5. 11061715 ᾿πϑυϊ θη 15. ΘΟΠ1- 
ΤῊ] οαγῶ ᾿ποαιηϑηῦ, ἀθ αἀ τ ἀΌΘΥα5 ἀϊούππι ϑϑὺ ἴῃ 11Ό1Ὸ 1. 
ΟΥ, ΠῚ 6, 10 υδὶ βαίγαραθ ᾿πθθηῦαν παιδεύειν τοὺς γιγ- 
νομένους ἐπὶ ϑύραις, ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ. 

110. ὙΠΙ|. 

1,1: Κῦρος μὲν οὖν ΟἹ α (Τὰ. ΑἸ4.); οὖν οχι  εϊῦ 
Α 501.5 (οὐ σὰπι οὸ Ὠἰμᾶ.). 2. ὑπὸ μὴ πειϑομένων τοῖς 
κρείττοσι ΟἿ (Ταμί. Α14.} | τοῖς κρείττοσι οτα. Α 6 (Ὀ]μ4.). 
οἵ κρείττονες σαπὺ α05 ἀἸοϊπηι5. . (ἅ16 ΕΔΟΒΚυπᾶϊσθη, ΕΔΟΒ- 
γβηπθυ, οἵ ΤΥ 1, 4 ἱππεὺς κρείττων, οὐτὰ ἴῃ η θοθαθης- 
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θα5, δὶ μὴ πειϑόμενοι γᾺ}1]0 ἀαύννο δαάϊΐο ἀϊοϊξαγ, 5ΘΥΤ.Ο 
βαουῦ ἀθ ομϑαϊθηύϊα τεὐέαγὶ, ἢὺ 18 γ υ15 ἰγαηβιέτιβ δὰ 
ΘΘΠΘΥΔΙΊΟΥΘ πὶ βθηΐθηζδτη, δα σθίθγαβ ἀυίθϑ, 1π 15 ΟἸΏΠΪΠΟ 
Ῥατομπάθμη οϑὺ δἷ8 πὶ τὶ ῬοΥΙ δἴαπθ 1ηὐθ]]σθηΐθβ βαμῦ. 
8. ὅτε τὸ αὐτὸ τοῦτο Ὁ ϑ:1΄0Ὁ.. ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦτο Ο Βίοῦ. 
Ἀ,, τὸ οα. Αα (Τππὲὸ. ΑἸά. θ1π4.). ϑεᾶ χαὶ ΠἸὰα ᾳαοᾷ 
ἰπ Οὐ 50]100 ΘΟΙΏΡΘΠαΙΟ βουϊρύπμη οϑὺ, Π1] 6556 υἱαθίαν ἢΪ5] 
Ῥγᾶγθ Ἰϑοΐαπι τὸ. οἵ. ΥἹΙ 2, 8: εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον. 
Υ 1, 12 οὗ αὐτοί δέ γε οὗτοι, ατιο5 Ἰοοο5 Ζθαπθ δὐὐα], οαϊ 
τὸ ρἰδουογαῖ αὐ ϑομποῖάθγο. 4. ἀναγκαζομένην ἀκούειν Οοδοΐ, 
ἀναγκαζομένην ὑπακούειν 1ἰρτὶ (Π1π4.). 12. (ἐπὶ τὰ) καλὰ 
καὶ ἀγαϑὰ ἔργα Ο | ἀγαϑὰ καὶ καλὰ ἔρ. Ὁ (Τὰπὲ. ΑἸΑ.). 
καλὰ καὶ τἀγαϑὰ ἔργα Α αὶ (Ὀ]πᾶ.). 14. δεκαδέων ϑοϊηοϊάον 
δέκα δὲ ὧν Ὁ, δεκάδων ΟΑΟ (Τυμὺ. ΑἸά. Θιπα.). 171. τῶν 
γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ ΟΟ ὁοντ. (Ταπὲ. ΑἸ4.}} τῶν γὰρ ἑαυτῷ Ῥ, 
τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ ΑΘ (Ῥὶπα.). 20. εἰ τούτων μηδέν τις ὑπ- 
ακούοι Ηογίϊοῖνι ἱ εἰ τούτων μηδενὸς ὑπ. ΡΥ] (εἴ τις τού- 
τῶν μηδενὸς ὑπ. Ταπί. ΑἸά. Π1π4.). Οοηξοτὶ Ηρουἐ]θὶη ΠΠ 2, 8 
ὃ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως ὑπήκουσεν. --- [δύνασϑαι) 
ἀοϊδυϊέ Νιϊβοῖια Βυγβ. Φαθγθβθου. Ρ. 61: δύνασϑαι ἱπορίαμῃ 
6556 Ηουξ] θη ἀποαὰθ τνἱάθί, βούλεσθαι μοί οχρθοίδυϊ 
οὈβούναηβ. Ῥαΐο 8ὺ δ]!1Ίασπὸ δύνασϑαι 6556 δἀαϊζαχη, αὶ ΠῸΠ 

᾿ ρουβρίοθσοῦ γϑοΐα ογαίϊοπθ ἀϊούασαπι Ογστπὶ ἔαῖ58θ: οὗτος 
ἂν παρείη ἐν τῷ δέοντι. ΗΪο Θῃΐπι ἄλλος, δ ἀπθπὶ τοὶὰ- 
ἔγσαχα οπυπίϊαίι πὶ ρου ποῦ, δῦ θουττὴ α]θ5 βοϊδὺ 56 Θοη- 
βᾶάθγθ ροββθ δυῦ ἄθὴ οὺ 'πὶ Νοίῃξα}}] χζᾷμ] θη χὰ Κῦὔππθη 

᾿ σἰαιθίο.". 21. ἐπείπερ ἄρχων ἦν αὐτῶν ἢ) | ἐπείπερ ἄρχων 
᾿ αὐτῶν Ο (Ταπὲ. ΑἸ4.), ἐπείπερ ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιξε δικαίως 
εἶναι Αα (Ὀἰπᾶ. παρὸ οπηπῖα ἱπο]τιβ1}), ααδθ ἱπέθυρο]αίϊο 
ἷπ α ἀθπιαμ ἔδοία οβῦ, ροβίψιδπι ἴῃ σ, αποᾶ οχ (᾽ οοσποβ- 

Τεῖξαν, ἦν ογγουθ δχοϊβογαὺ: ἰπᾶθ ϑοιποίάθυ Ὀἰπαογῆτβααθ 60 
Ῥευνθπουιπῦ, αὐ Θαγη ἱπύθυ οὶ αῦ5. ὙΘΥ 015 οὐϊαπ 58η8 ἐπείπερ 

ὧν ἦν αὐτῶν οχδιϊγρατοηυί. ἐ πὸβ οχ Ὁ Ἰούὰπι γϑϑὲϊ- 
5. ἰἴΐα ἴᾶτπὶ Μαυγοίπβ Ἰθσογαύ. 28. (καὶ τότε πρῶτον 

 ..) οὗ μάγοι.... ὑμνεῖν τε --- καὶ ϑύειν δογίρεὶ 
οὗ μάγοι, ὑμνεῖν τε καὶ ϑύειν ΟἿ (Ταπέ. ΑἸ4.}, οἵ μάγοι, 

ς {Ὲ 

μα»: 
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ὕμνει τὲ --- καὶ ἔϑυεν ΑἋΟ (Ρ1π4.), ϑὐγαούαγα ὕδηι ἄσγα αὐ 
ΠΟ. ροὐιπουιῦ ἃ ΧΘΠΟΡμομΐΘ ΟΥ̓]. 15 ϑηΐη τὲ ρυύϊοαϊα 
σοΟμΙχουὶῦ ἅπὸ ϑηπηὐαύα, αποΥαπι οὖ βαθιθοία αἀἰγθυϑα ϑιηῦ 
οὐ ὑθηηροταῦ τηθυϊῦο ἀθιημαθ απδθϑιγουπηῦ ᾿ηὐθυρυθίθβ, α0 
ἸΥ0 ΧΘΠΟΡΒΟΩ ΤηᾶρΌ8, αὸ85 ᾿ἰᾶπὶ δηῦθα 8αὺ τηὰ]]5 ἸΟΟΙ5 
ΘΟΙ ΘΙ ΟΥ̓ϑυθΥδῦ, πὰ ΠῸ ῬΥατη οομϑύϊαϊοβ ἀἸοθγθ ρούαθρσγι 
ὨΪΒῚ 8] αἸαΙδβϑῦ ὁχ Μ 6615 608 6586 γϑοθρύοβ ἴῃ πουαχῃ ῬΘΥΒΔΙ ΤΩ 
ΩΡ υ πιη; 816 ααϊᾶ ἸσΊΥ ροϑῦ οὗ μάγοι ΘΧΟΙ 1556 ΡΥῸ ΟοΥΐο 
8060; οχίγθιηϑηι ἀθὶπαθ Ἰϑοσπμδιη πᾶθ6 ἴθυθ Ομ] Π118556 
ΘΟμΠΙΟΙΟ: ἐκ τούτου δὲ αὐτὸς ἤρχετο (ὑμνεῖν τε καὶ ϑύειν), 
ααοβ ᾿ΠΠη1γὺ85 ΘΟ ΠΟΒΟΙΠΠ8 1ἢ ΔΙΟμΘῦΥρΟ ἔαϊθδθθ οχ (ἢ 
ἸΡΥΟΥ τη ΘΟηβθηϑα. [81 τηϑηοϑιη {|| τὴ ΟΥϑύϊομθπη 5Θη 5 
ΘΟΘΙΟΙΒ α ΙὈΥΔΥ5. ΒΘΟΌΣΥΘΥΘ 61 ᾿ὖι γοϊαϊῦ αὖ νου Πηϊΐδ 
ὕμνει οὐ ἔϑυεν 5ΒοΥγθογθῦ. Φπδ6 οοπΙθούίαγϑ, 1 Γ6]1ο1ὕθυ ἃ ΖΘΌΏΙΟ 
οχ ΑΘ γϑοθρία οὐῆπμθβ ϑαϊθομθβ ἐοϑᾶαγιύ. 20. (διὰ τοῦ δὲ- 
καίου δ᾽ ἐθέλειν) πορεύεσϑαι ΟἿ | πορίξεσϑαι Α α (Τυπύ. 
ΑἸᾷ. Τιῖπᾷ.}) οὗ Π 2, 4 ἡ πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα ἣἧδο- 
νῶν πορευομένη. πορίξεσϑαι ἀθ᾽πη89 Βισιϊῆοαῦ ουγᾶγθ τὰ ἐπε- 
τήδεια, αὐὑδὸ οϑὺ οὐγὰ ᾿πηρθγαῦουβ. ποα γνοϊαὺ ἰπηΐθυ- 
Ῥεθύθβ, ααὶ πορίξεσϑαι ὑπθηΐαν, ἴῃ θἃ γ006 1Π6880, ἃ Ῥούϊα8 
πλουτίξεσϑαι ΧΘΠΟΡΒΟΙ αἰχιθϑού. Οἵ. Ἡθιπαογῇ δὰ Ῥ]δίοῃὶβ 
Ρτού. ρ. ὅ12. 81. [διήρει --- ἀφανεῖ} Ἰπ ογροϊαύϊομὶ ἀΘ 611] 
γἱϊῦ Ν ίδοιο Βαγβ. Φαῆγθβρ. Ρ. 61. 871. [τὰς] ἀθ]θπάαιχη 
οοηϑαὶϊν Ζήμαογ. 38. αὐτὸς δὲ καὶ ὁπότε Ὁ (Ἰαμῦ. ΑἸ4.}. 
καὶ οἵα. ΟΑα (Ριμᾶ.). καὶ τϑοῦύπμι οϑὺ; πθ ὅπη αὐϊάθιη 
οαπι ἄστη τηϑηθηᾶατῃ οΥδῦ, γθηδηᾶο δὈβυϊπθθαῦ. 89. (παράδ. 
μὲν δὴ) τοιοῦτον Ὁ | τοιόνδε ΟΑΟ (Ταμύ. ΑἸᾶ. Ῥὶμά.) -- 
ὅτι ἄριστος Ὁ | ὅτε οι. ΟΑα (Ταμὲ. ΑἸ4.) --- φανήσοιτο 
ΟἹ (Ταῦ. ΑἸ4.} φανείη ΑΟα (Ριμ4.) ϑομμθίαθν. οομξονὺ 
5. 10 οὐ 48: ὅπως ἔσοιτο, ᾿ἰύθπι ληφϑήσοιτο γοϑύϊαϊ! Π ὅ, 84. 
42. μὴ πτύοντες μηδὲ ἀπομυττόμενοι Ὦ | μὴ δὲ πτ. μὴ δὲ 
ἀπομ. ΟΑα (Τυμὺ. Α14.), μήτε- μήτε 5ογίρβοναὺ Ὀὶμᾶ.; αὐ 
βθααϊαν μηδὲ μεταστρεφόμενοι αποᾶ ποη τηπίαν!ῦ 11106θ. 44. 
[ὅπως- διατελοῖεν] ἀο]ονῦ Οοδοί Ν. Τ,. 885. Μη. ἢ. 8600. 1Π 
Ρ. 407. ΟἿ Βετοιθθῃθδομῖ ποίη. 40. αὐτῶν ἤδει ἱππέων 
ΟἹ (Τυπί. ΑΙ4.}} ἤδει μι. Α 6 (Ὀιπᾷ. --- ὅ, τι ΟἹ (Τὰ. Α14.}} 
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εἴ τε Αα (Ριμᾶ.) οὗ Απᾶοο. 1, 11 χρῆσϑε ἐμοὶ, ὅ, τι ἂν 
ὑμῖν δοκῇ. 

2, 3. ἐπειρᾶτο τὴν φιλίαν ϑηρεύειν Ο (Τὰπὲ. ΑΙ4.}} 
ἀδέχρατο ϑηρεύειν τὴν φιλίαν ἢ, τὴν φιλίαν οται. ΑἋ (Ὀ]πᾷ.).ὄ 
8. οἷς δὴ Ὁ | οἷς ἂν ΟΑΕ (οἷξ ἀεὶ Ταπῦ. ΑἸά. οἷς Πι1π4.}; 
ποία γ65 ϑϑὺ ἄν οὐ δή 586ρ06 οοπέιπαϊ. 4. μᾶλλον ϑεραπεύουσι 
ΟΡ (Ταπέ. ΑἸ4.}| ϑεραπ. μᾶλλον Αα (θιμ4.). ὅ. ἐν βραχυ- 
τάτῳ διατρίβοντα ἔργῳ ΟἿ (Ταπέ. Α]4.} ἔργῳ οι. Αα 
(Ριπ4.) - δὴ ἠναγκάσϑαι Ἡεγίϊοῖν Ὶ διηναγκάσϑαι ΟΑα 
(Ταπῦ. ΑἸ. Π]πά.), διενέγκασϑαι Ὁ). --- παρέχῃ Ο᾿, παράσχῃ 
ΑΘ (Τὰπὐ. ὈΙπ4.) (παράσχηται Α14.) -- οἶμαι καὶ ταῦτα Ὁ 
οἶμαι ταῦτα οοἰοτὶ (Ταπέ. Α14.). 12. τὸ δὲ οὕτω διακεῖσϑαι Ο ἢ 
({ππὸ. ΑἸΔ}}} τοῦ δὲ οὔτ: ὅ. ΑΘ (Ρ:πᾶ). ΟΥ̓ ΥὯΙ 2, 29 
οὐκ αἰτιῶμαι οὐδὲ τάδε τὸν ϑεόν Η8]]. ΥΠΠ1 ὅ, 12 τό γε μὴν 
ἐντεῦϑεν γενόμενον ἔξεστι μὲν τὸ ϑεῖον αἰτιᾶσϑαι εἴ. ΗΒ8]]. 
17, 351. 10. τουτῳὶ Πογίϊοῖγε τούτῳ Ἰ1ΌΥῚ οὐ οαϊ. οἵ 8,21. 
230. ὁμοίως πένητας πάντας ἵν (Ταπέ. Α14.}) } πάντας ὁμοίως 
πένητας Ὁ, ὁμοίως πάντας πένητας Αα (θ1πὰ.}. 21. αὐτῶν 
κατορύττουσι ΟἹ (Ταμύ. Α14.} } αὐτῶν αὖ κατορύττουσι ΑΟ 
(Ὀ:πὰ.) αὖ νἱθίοβαπι οὐΐαπι Ζθαπθ ᾿παἀϊοαν!. 38. καὶ χρῆσϑαι 
δὲ βογίρεὶ καὶ χρῆσϑαί τε Ο, κεχρῆσϑαί τε Α Ο (Τππὺ. ΑἸ4.), 
καὶ χρῆσϑαι Ὁ (51. Ζθαπο οὐ Νιΐβοῃθ ἴτὰ ΠΠ|. 9Δθγθβθου. 
ἃ. Ρῃ. Υ. ρ. 286), (χρῆσϑαί τε Ὀἰπάογῦ οατὰ ϑέθρῃδμῃο). 
ἈΑᾶ καὶ --- δὲ οἵ, Υ 8, 48: οἵ τε ἄρχοντες καὶ πάντες δὲ οἵ 
σωφρονοῦντες Μίθιη. 1 1, 8. Η6]]. 1Π| 4. 6. --- ὥσπερ ἔλεγε 
καὶ πράττων Ηογίϊοῖη 1 ὥσπερ καὶ ἔλεγε πράττων Ἰ10γ]. 54. 
καὶ τούς τε ἰατροὺς δογὶρβί καὶ ἰατρούς τε Ὁ, τούς τε ἰατροὺς 
ΟΑΟ (Ρ᾿πᾶ.}; τὲ 1111 γϑβροπᾶθὺ καὶ απίβ ὁπόσα. 3ῦ. τῶν 
παρ᾽ ἐκείνων λαμβάνων Ο) (Ταμῦ. Α14.) | τοῖς π. ἐ. λ. ΑἸ 
(Ὀἰμᾶ... 

9, 4. στολὴν τυγχάνω ΟἽ) (5ῖς ὑοβέαξαγ ϑομπϑᾶθυ ἀθ 
Βοο ὁοᾶϊοο) (Τππί. ΑΙ.) ' τυγχάνω στολὴν ΑΟ (θ]πᾷ.). 6. 
σχοπούντοιν αὐτοῖν ταὐτὰ Ὁ α (Τυπύ. Α14) Ι σκοποῦσι τὴν 

᾿ αὐτὴν τὰ αὐτὰ Ὁ νἱζῖοβο, σκοπούντοιν ταὐτὰ Α (Ὀιπά. Π1ρ5.) -- 
τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι, δὸς δὲ καὶ Ὁ | τοῖς τῶν ἵπ. ἦγε. 
δός, καὶ Ο (Ταπὲ. ΑἸ. Π1πη8.} οοαᾷ. Α Ο Βὶς Ἰαοσιπαπι παρθπέ. 
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1. προστάξεις Οοδεί ». 585 | τάξεις Ἰ10Υ] --- συσχευοφορήσω 
ΟΡ (Ταμῖ. ΑἸ4.}} σκευοφορήσω Δ (Ὀι1πη8.): ἀϊοῖῦ Ῥμθγδα]85: 
συσχευοφορήσω ὙΘΒΟΥῚΒ ΟΔΙΟΠΙΡα5. ΟΥ, 4, 27 συμπρούπεμψε. 
8. χρήσει μοι ΟΑ (Τππύ. ΑἸΔ.} (αἰβὶ ααοᾷ χρήσῃ παροπί) 
μοι χρήσῃ Ὁ (ὁ (μοι χρήσει Ὀ]η.). 18. τὸ αὐτὸ τοῦτο Ο Ὁ (Ταμύ. 
ΑἸΑ.)} τὸ αὐτὸ δὴ τ. σ. Α αὶ (θ1πη4.). 171. (τοσοῦτοι ροϑβὺ τούτοις 
ἐριδογιῖ, Ἡθυυ]θῖπ ροϑὺ ἄλλοι; οἵ, ΝΠ 4, 10. 20. ἔλεγεν 
αὐτοῖς οὕτως Ο) οὕτως οτα. ΑΘ (Τὰπύ. ΑἸὰ. Ὀὶπᾷ.). 28. 

(Σύρων δὲ τῶν) ἀποστάντων Γαδάτας αδυϊρ δἄνγογϑβ. οὐδ. 1 
Ρ. 851. ] τῶν πάντων Γαδάτας Ὁ, Αροβίο!. Ῥτον. ΧΧ 18, 
ὃ προστατῶν ΟΛΔΟ (Τυμῦ. ΑἸᾶ. Π1π4.). 29. οὐδὲ μεταστρέ- 
φεται ΟἿ Δροβῦ. [ οὐ μι. Αα (Τὰμΐ. ΑἸΙ4. θιμᾶ.). Οὗ 28 
οὐδὲ μετεστράφη. 88. ἔδοξεν αὐτῷ 7) 6 (1π μος οοτηρθπᾶϊαχα 
αποᾶᾶδιι αποᾷ ΟἰγΟΌΙΠΗ͂ΘΧΟ 5[11116 οϑὺ οἵ. ᾿ιϑμτηϑπη ἃ 17) 
ἔδοξεν αὐτοῦ ΑΟ (Τυαμύ. ΑἸ. Π1π4.). αὐτῷ ϑύθρμαμηιβ ἅθ 
Β80 ἀθᾶογαύ. 84. οὕτω δὴ τότε ὑπὸ Κύρου κατασταϑεῖσα 
ἣ βασιλέως ἔλασις οὕτως ἔτι καὶ νυνὶ διαμένει, πλὴν 5ογἱρϑβὶ 
οὕτω δὴ ἡ τότε ὑπὸ Κύρου κατασταϑεῖσα ξἔλασις οὕτως ἔτι 
καὶ εἰς ἐμὲ διαμένει, πλὴν Ο (οὐ 5ἷς αΐ. 987), οὕτω δὴ 
τότε ὑπὸ Κύρου κατασταϑεῖσα ἡ ἔλασις ἔτι καὶ νῦν οὕτως 
διαμένει ἡ βασιλέως ἔλασις πλὴν Ὁ, οὕτω δὴ ἢ τότε ὑπὸ 
Κύρου κατασταϑεῖσα ἔλασις οὕτω ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ 
βασιλέως ἔλασις πλὴν Α (Ταῦ. ΑἸ4. Ὀιπᾷ., πἰδὶ φαοᾶ «Ἰΐθγο 
Ἰοοο οὕτως Βο.ΡαπΌ), οὕτω δὴ τότε ὑπὸ Κύρου κατασταϑεῖσα 
ἔλασις πλὴν α γγ. ΑΔΑΡ 68 ᾿θούϊομθ αἀαϑηι δαϊαγϑηΐθ οοα]ο6 
Ο ἀθὰϊ «]ᾶαπδηύαιῃ αἰῆουῦ ααοὰ Οὐδεοΐ Ρ. 407 φγχοροβαϊ: 
οὕτω δὴ τότε ὑπὸ Κύρου κατασταϑεῖσα ἔλασις ἔτε καὶ νῦν 
διαμένει. ϑογνανι οομίγα Οὐ θύμπμη οὕτως δηΐθ ἔτε καὶ νυνὶ 
ἸηΘΠΊΟΥ ἰοοὶ ΥΠ| 4, ὅ οὕτως ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα, 561- 
ναυὶ ἀοθιπᾶθ ἣ βασιλέως ρτορύθογοα αποᾶ ἴῃ 5θαπθηίθτιβ 
ὅταν μὴ ϑύῃ 5υθϊθούπτῃ ἀθδιἀθγαύαγ; αὐδηααδιη πούϑηαγη 
Ο μαὶς ϑύῃ δἄάθτθ ὃ βασιλεύς. ϑ'64 ποὴ διιᾶθο οἱ 5011 οὔ- 
5664], ἴτη0 6θη860, ροβία δι 50] 1 ἔλασις ΘΥΥΟΥΘ ΒΟΥ ΌΤΙ 
[αουῦ, γϑυϑτῃ Ἰθούϊοπομι ἣ βασιλέως ἔλασις οοΥΥ]ρθηαϊ οδαβἃ 
ἴῃ ΠἸΔΥΡΊΏΘ 6580 δἀαϊίδηι; αἀ80 οογγθοία Ἰθοίΐο, ταὖ 58006 
[αούατη, ροβϑῦθε πᾶ απ οοτγὶσοηᾶα ἴῃ ἃ Ὁ ργορασαῦα οϑῦ. 
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88. ἔγωγε οὕτως ΟἿ | οὕτως ἔγωγε ΑΘ (Ὀ1μ4.). 89. ἐπ- 
λούτησας Ἡεγίϊοῖγι | πεπλούτηκας ἰὈγ]. 42. οὕτως ἡδὺ Οἢ 
βίον. (Α14.}} οὕτως ἀπο ὡς ἀνιαρόν αὶ οουτ. (Ταηΐ.), οὕτως 
Ῥτουβαβ οἵα. Αα (θι1μᾶ.).Ψ 

4. 1. ϑύσας δὲ καὶ ὃ Κῦρος νικητήρια ἑστιῶν 6 Ὁ (Τπμΐ. 
ΑΙ4.) οὐ Δ, πἰβὶ αποᾶ ἐς τινῶν ρῥγοὸ ἑστιῶν Βαροὺ  ϑύσας 
δὲ καὶ ὃ Κῦρος καὶ νικητήρια ἑστιῶν (4, ϑύσας δὲ ὃ Κῦρος 
καὶ νικητήρια ἑστιῶν Οχ. (Π]1πη8.}. ὅϑ'86ᾳ ορέϊμηθ 856 ΒΔΌΘΥΘ 
καὶ δῃΐθ ὃ Κῦρος. αποᾶ ορύϊηϊ! ααἰααθ αὐταβαιθ ἔδηη1]18 6 
οΟαΙο65 Βαρθθηΐ, Θἀοοθι μα γΘΥὉ 18 5, 59. Βθοΐθ Ἰστῦαν οομίγα 
ὙΥ εἰβκίατη οὐ Ὀιπαογῆθτῃ 1δπὶ Ηθυ]θῖη οὐ Βυθι θη 80} γυϊρᾶ- 
ἴδια γϑϑεϊαθυυιηῦύ. ΑἸύθγατα καὶ δηΐθ νικητήρια αποᾶ ἴῃ ( οὐ 
Οχοη. οϑβί, βού 6558 8α [ΟΠ] Θηᾶἄππη ἀϑγπαθίοῃ ϑύσας --- ἑστιῶν 
“αποα ἰδηθη 80 ἀ8ὰ δοίουβ ΤῊ] ]ΤηΘ. 8]1Θ Ππ]η“ ΖΘαΠπΘ 1ῃ- 
ἐθ!]οχῖῦ. 4. {διὰ ἐμβογιὶ Τ)ηα. 6. ἔργον ἔχειν τὸν ἡ δό- 
μενον τούτου κοινωνεῖν 5ογἱρϑὶ 1 ἔργ. ἔχ. τῶν ἐδομένων τοῦ 
κοινωνεῖν Ο Ἰἰρτὶ Οδθν.. ἔργ. ἔχ. τὸν δεόμενον τούτου κοι- 
νωνεῖν Ὁ Οχ. 10. Μϑοτια. (Α]4. πἰδὶ ααοᾶ δυο ὑυρορτ. 
βου ἱῦ: τοῦ δεόμενον τὸν κοινωνεῖν), ἔργ. ἔχ. δεόμενον 
τούτου κοινωνεῖν ΑΟ (Ταμύ. νὰ]ρ. Ὀ]π8.}; ναϊ]ραία ἔργον 
ἔχειν δεόμενον. αιδθ 516 Θχρ]οαῖαν ἃ Ζθαμῃϊο οὐ Υϑ]] 4185: 
ῬΟΡϑύδιη ἀθαϊββθ χοραηᾶος, ρῥγορίθυθα Ἰοθσπὶ πὸ Παρϑὶ 
αποᾶ ἔργον ἔχειν ,ΟΡΘΥΔΙὰ ἀαγθ αὐδ' 81101 5Θ:ΏρΡ6. οαμη ἴη- 
Βηϊξῖνο οοπϊαπσίἑαγ. Μίριῃ. ΠΠ 10, 6 ἔργον εἶχε σκοπεῖν οὐ 
Αρθβ. 11, 12 ἀεὶ ἀμαυροῦν τὰ τῶν πολεμίων ἔργον εἶχεν; 
ἀοῖπαθ ἰδ (νοὺ οὈβθυγαυῦ ἴῃ ὑχὶθτι5 οοαϊο 5 αγέϊοιε νη 
δηΐθ δεόμενον Ξογ!ρύπιῃ θχίασθ: ααἱθὰβ σης δοοθαϊ᾽ οδἰΐϊδτη 
Ο ἐοάϊοῖβ ααδιηνὶβ ἀθργαναύθπι ὑθβυϊπιοπίαμι τῶν ἐδομένων. 
Θυοᾶ (Ὁδοὺ 'ρ86 βουῦῖδὶ γο]αὶϊξ τὸν δεόμενον οὐαπὰ Ὁ, ἰὰ 
ῬΙορΡίου βϑηΐθηΐιδπη ὩῸῺῈ ροίθϑὺ ῥυόρδυὶ; δεόμενος ΘΏΪΠ 
βιριηϊῆοαῖ Θϑαγ]θηΐθηι, Ὑϑὶ ργορίθυ ἱπορίδῃ) ϑᾶάβθμαὶ ἃρ0θ- 
ἐθηΐθηι: (18 δαΐθιη ἐσ ογ6 γοὶ σαγογο αἰϊοαῖαν ομρροαϊὲβ 
τοὶ δεϊϊαγιϊ55 6 Ἠ1Β ΘΠ ΟἿΠῚ ΔΙΏΪΟῚΒ ὈΘΗΪΘΉΙΘ ΟΟΙΠΙΪ- 

 φαπᾶϊβ ρίίαν αὖ ἴῃ ΑΠΔ0. 1 9, 2ὅ, 26: πολλάκις δὲ χῆνας 
᾿ ἡμιβρώτους οἕο. -- τούτοις ὀὐορνῶν Κῦρος. [ἴηἀ6 ΓΟ]Θ01 5} 106 η- 

ἀσπι 6586 τὸν ἡδόμενον οἵ. αἴᾶθ πίττα βϑαπυηίαν οἷς ἡσϑεὶς ἔτυχε. 
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ΡΥ 8 ̓στύτι Δατηϊγτααῦαν (γγυη ορϑυύϑιη ἄαγθ, αὖ ααἱ Παγτιτὰ 
ΤΟΥ 8Ιη8 5 Θϑϑϑὺ θαυ ϊοθθ85 θαυαπὶ βογθὺ. [τοὺς παρόντας] 
ἀοϊουϊέ (ὐοδοί  αποα πθβοῖο απἰ8 ρχορίθυ 544. καὶ τῶν ἀπόντων 
᾿πηρογύπῃθ δα] θοῦ; Δα ἀδοΌ] γα ααύθιι ἔογϑὺ σοπίοθυ τῶν παρόν- 
των, αποᾷ 5ϑηὐθηθίαθ οοηγθηϊγθύ. 7. (ὥστε ἐπεὶ ἐδεδειπνή- 
χεσαν καὶ) πάντα τὰ (λοιπὰ πολλὰ ὄντα 5ογὶρβὲ [ πάντα τὰ 
πολλὰ ὄντα ΟΑΛΑ (Ταπῦ. Α14.), τὰ πάντα πάμπολλα ὄντα Ὁ 
(τὰ πάντα πολλὰ ὄντα ἰπμᾶθ 6χ ϑ'ύθρῃμαπο οἵωπθβ ἔδθυθ ϑαϊ- 
ϊομθβ οὐ Π]η4.). δᾶ λοιπὰ χοᾶ δηΐθ πολλὰ ΘχοὶϊξΞ86 βύαϊαο 
οἵ, 2, 8 ταῦτα πάντα πλὴν οἷς αὐτὸς καὶ οἵ σύνδειπνοι 
χρήσαιντο διεδίδου, Απδρ. 1 9, 26 πολλάκις δὲ χῆνας 
ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα. 
1ὅ. πολλά μοι ἐπιδεικνύῃ (1) (ΑἸ4.} | πολλὰ ἐπιδ. ΑΘ (Ταῦ. 
ΠΙη4.} ᾿πϑῖὴ ἸοοὰΒ μοι γθαπὶγῦ. Ζθαμθ. 16. τουτῳὶ Ἠεγί- 
ἰοῖγι 1 τούτῳ Ἰἴθγ]. 22. ψυρχῷ δ᾽ ἄν. πρὸς τῶν ϑεῶν, βασιλεῖ 
ΟΑ (Τὰμϊ. Α14.} ψυχρῷ δ᾽ ἄν, πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη. βασιλεῖ Ὁ, 
ψυχρῷ δ᾽ ἂν βασιλεῖ, πρὸς τῶν ϑεῶν ἃ (Π1πη8.)}. 28. τῶν 
καταμεινάντων τότε Ὁ) οοᾶ. Μϑογῃ., ρον αδθν. [ τῶν κ. τού- 
τῶν Οὐ, τῶν κ. τούτων τότε ΑΟα (Πιηύ. ΑἸά. πᾶ. οοπίαπη- 
σοηΐθϑ τούτων οὖ τότε α1ἃ8 νᾺ 7185 ΘΟ 0 Π65 ἔπ]586 ἃρραγϑὺ) 
γουθη γἱαϊῦ ἰδ Ζθαηθ. 80. ἐδίδοσαν (1) (Τπμΐ. ΑἸ.) 
ἔδοσαν Α Αἰ (Ὀ]πᾶ.) οἵ. 29 ἐδίδου --- ἑκάστῳ ἐδίδοσαν Ο (Α14.) 
ἔχ. διέδοσαν Τὴ, ἕκ. ἔδοσαν Ασα (θὶπ4.).. 82. “ἰσϑόμενος 
ΟἹ Ζου. [ «ἰσϑανόμενος Α Ἃ (Ταμῦ. ΑἸά. Π1πᾶ.). 88. ῥάδια 
εἶναι ἰδεῖν ΟἿ ΑΓΟ (Ταμῦ. ΑἸ4.) } ῥάδιον εἶναι ἰδ. ἀπτι5. Υ αὐ. 
987, ααἱ οχ Οἱ ἀθβουρύαβ πᾺ]] 15 δαοίου!ἐα 8 οϑὺ (Π]1π4.).΄ 
ΟΥ, Ἠρθυύ θη πούϑιη. 

ὅ, 2: εὐτάκτως μὲν ἀνεσχευάζετο, ταχὺ δὲ κατεχωρίέζετο 
ϑογὶρϑὶ 1 εὖτ. μ. κατεσκευάζετο, ταχὺ δὲ κατεχωρίζετο (Ὁ, 
εὖτ. μ. κατεσκευάζετο καὶ πάλιν ἀνεσκευάζετο, ταχὺ δὲ κατ- 
ἐχωρίζετο ΑΟ᾽ οοΥΥ. ἴα τοᾶῦρ. (Π]π4.}). θα Θ᾽ πἰβὶ ααοᾷ 
κατεχωρίζετο δὲ ταχὺ οΟἸ]οοαὺ (αὖ α Βαροπὺ Τα. ΑἸᾺ.). 
ΤῬαδ6 ὑαπύιιπι τ65 ὑγϑοίαπίαν 1) τὸ ἀνασκευάζειν δα ρΔοκοη“ 
αποά δύ, ἀὶ ᾿ἰὐθὺ ᾿ποὶριθαν δᾶ πορείας αὰ8θ0 16 δομμτηθιηο- 
γαηύαγ; ὑγαούαξαν 4: ὅταν δὲ ἀνασκευάξωνται --- ἀνῃρῆσϑαι. 
2) τὸ καταχωρίζεσϑαι ὅπου δεῖ... ΒοΟ οδὺ γ68 ἃ ΟΑΥΥῚΒ Βαϊηρ 8 
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(6: κατεχωρίζοντο) 50 ααϑιηαθθ ᾿οθῸ σΟΠ]οοατθ: μος πὲ Ὁ] 
οαβέγα ροππηΐαν, ἐν τῇ στρατοπεδεύσει (θ οὐ 16). ΕὰΠπἀδηηοΏ- 
ἐατα ἰοξϊαβ. ᾿τιϊὰ5. ἀἰἸβοῚ ΡΠ] η86 οϑὺ οοτία αὐθάδη ἀἰβευ! Ὀυαξ]ο 
ΘαϑγοΥγη, απ ἢ αὖ ϑαδτη αἀπδθαπ86 γ68 βθάθυῃ μαρθαῦύ, αὖ οὗ 
ὑπαθ ρϑίθπαα Ξἰῦ οὐ ὉἈΌῚ τϑροπθηᾶδ ΟἸΉΠ65 βοϊδηῦ. ΘὕδΥΘ 
δῖος ογᾶο οδβίγουτθτη δηΐθ οὐηηΐᾷ ἀθβου οἱ 5, δα Θαμάθυη 
γϑαϊῦὺ βου ΡίοΥ Ρ] ΣΙ Ὸ5 ὅ οὖ Θ6. Τυγθϑιη του ]5886 υἱα θα 
αποᾶ ἴῃ 4 5βογϊρίαμη οϑὺ ὡσαύτως οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατα- 
σκευῆΐς. ααἰθὰβ σου 8 βουὴ ΠῸ5 181] Δ] πα 151 1ἄθτη 
ἃ6 τὸ χαταχωρίζεσϑαι 5᾽σηϊβοδίαν γ6] 1} 1} οἷτι8. δου! 18. 
Ηοο δαΐθμι ἀθ πο ἃσίμηπβ ἰο60 ροβία 8: ΘΥΥΟΥΘ κατεσκευά- 
ζετο βουϊρύπτη οϑῦ ργὸ ἀνασκευάξετο. ὨᾶΘΟ γ61Ὸ ἸΘΟοΙΐο τη8γ- 
σἿΩΙ δαἀβογρία ἀρὶπᾶθ ἴῃ οὐαί θη γϑοθρίϑ οαγτ ἴα]58,. 60}- 
᾿αποΐα οὐ καὶ πάλιν νοΥὉ15 8Ὸ 1118 ἀἸδεϊποία 6556 νἹἀθίαν. Ηος 
σογέαση, ΧοΠοΡρμομΐθιῃ, 51 ὑγ68 δοίη 65 ἀἸβυϊ σι 6 γο] α]βϑθῦ, 
αποα γροθηζοσθϑ ογθαϊἀθυτιηξ ργορίθυ πὰ περὲ κατασκευῆς. 
ἀνεσχκευάξετο ἴῃ ἰηϊξϊο ροβιξασττη ἔπϊ586θ. 1. πλείστου ἄξια 
πλεονεκτήματα ϑεϊιιοϊάον ] πλ. ἄξ. ταῦτα κτήματα Ο ἢ οἷ τηᾶγρ. 
Οχ., πλ. ἄξ. τὰ κτήματα αὶ (Ταηΐ. ΑἸᾺ. Ὀῖη4.). Αἃ ΒομποΙ ἀου] 
οομϊθοίαγδηη δαἀϊαναπάδτη αἴθυιηῦ ΗΙΡΡάγΟΙ. ὅ, 11: καὶ ἐν- 
ϑυμούμενος δ᾽ ἂν τὰ ἐν τοῖς πολέμοις πλεονεκτήματα εὕροι 
ἄν τις τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα σὺν ἀπάτῃ γεγενημένα. Ἑαϊξ 
οἰΐατη τη ἄθ κατορϑώματα οοστίαγοπι; οἵ. Η6]]. ὙΠ 1, 1: 
ἐλάχιστα μὲν ἐσφαλμένοι εἰσί, πλεῖστα δὲ κατωρϑωκότες. ἩΪ5] 
ῬΒΥγ πο μπ5 (θα. ΤοὉ. Ρ. 250) ργυαϑίγδοίθ πϑσαγϑὺ Βοο 50Ὁ- 
βίδπεινατη δόκιμον 65586ό.Ὀ Θυδπασθπδιη χατόρϑωσις ἱπνθηϊθαν 
ἃρυᾶ, Αθβομίη, 3. 171. 9. σὺν οἷς μάχονται ὅπλοις ΟΠ α 
ΘΟΥΎ. (Ταπξ. ΑἸ4.} σὺν ἀθοκὲ ἴῃ ΑΟ νυ. (Ὀϊπ4.). ϑεᾷ οοη- 
ἔεγαβ ΠΠ1,21 τὸ σὺν μαχαίρα καὶ γέρρω καὶ ϑώρακι μάχεσϑαι, 
ΠῚ 8, δ4 ἰέναι εἰς μάχην σὺν ὅπλοις. 18. [οὗ σώφρονες] 
ἀεϊουὶ, πᾶτὰ πθο σωφρόνων 65 πρὸ σωφρονιστῶν (αποᾶ ὁδοπ- 
Ἰϑοῖῦ Νιΐβοηθ ρ. 62) βεῖγθ ἈὈῚ ποῸ]]95 μαθιἑοηῦ. θᾶ οϑβὺ 
Θἰϊδη ἴῃ ΣΟ ἰΌτι8 ἸὨΡΥ ΜΒ τῶν ὑπηρετῶν Ἰρβουατι; Βὶ Ἰστίαν 
βαδιοοίιτη ϑαπὲ υϑυδὶ ἴσασι. 14. ἕκαστα εἶναι τὰ φῦλα σῃ 
(ΑΔ) Ι τὰ φῦλα οἴα. Αα (Τππὲ. Ὀὶπα.). Οὗ 8 17: τὴν τῶν 

εὐθημοσύνην. δ᾽ Ξυθδίαπτϊγατη ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ ομβἰββϑί, 
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δου ρύαγαϑ ἔμ1558. ραΐϊδηιβ ϑϑὺ διὰ τὸ εἰλικρινεῖς ἑκάστους 
εἶναι. 20. καὶ τῷ Κυαξάρῃ ΟΡ (Α14}}| καὶ τῷ οι. ΑΘ 
(Ταυί. Πιμᾶ.) ΣΝ γϑοῖθ ουβουγαγὶ Ζθαπθ. 38. σῦ- 
στρατευσαμένων αὐτῷ Οὐχοῃ. (ΑἸὰ.) Ι σ. αὐτῶν Ῥ, 
αὐτῷ οτα. 6 ([πμύ. Ὀιηᾶ.). 20. οὗτος ἐπαγγέλλῃ. ΟΡ (ΑἸὰ})} 
οὗτος οὰ. Αα (Τὰ. οὗτος ορρομπὶξαν 11115 ὑμῖν αὐτοῖς. 
28. ἔχων ἀνεζεύγνυ; ἔχων ΟἸη65 1ὈΥῚ οὐ ϑαϊθομθ5 Ρυδϑίθυ 
Πιηᾶ.. αὶ ἰογίαβ86. ΘΥΥΟΥΘ ἴῃ [ι108. θα. οΟἸη ΙΒ. 

θ, 14 [ταῦτα --- ἐπιστάταις] ἀοϊουϊέ 1 ἤπιε ---- πᾶσαι δὲ 
αἵ πορεῖαι Ἰἰθγὶ οἴηηθ5 (Τπηΐ. ΑἸ.) | πᾶσι ὃ. αἵ π. Ὀϊπάᾶοτνῇ. 
- πᾶσαι δὲ συγκεφαλαιοῦνται πολιτικαὶ πράξεις εἰς ὀλίγους 
ἐπιστάτας Εϊολιῖογ ἃ6 Ογγορδθᾶϊδθ οἂριύθ θχύγθιηο (ΟΥ̓ ππτηδ8 
1880) ρΡ. 12. [ 51. Ὁ, ηἰβὶ απο πολλαὶ Βαρϑὺ αὖ οϑίθυϊ: 
πολιτικαὶ οοῃϊθούαγα οδὺ ἘΠΟΘΒ]ουῖ, πᾶσι δὲ συγκεφαλαιοῦνται 
πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐπιστάταις ΟΑ Ο (Τπμὲ. ΑἸ. Ἠϊπᾶ.). 
16. ταῦτα εἰπὼν ΟἿ Μαᾷᾶ. [ ταῦτα δὲ εἰπὼν Α Ο (Τππΐ. Α14.) 
-- ἀποδείξεως Ο ἢ | ἐπιδείξεως ΑΟ' (Ταπί. ΑἸ4.). ἀπόδειξις 
ΟὙΔΥΪΟΥ ποίϊο αὐϑιὴ ἐπίδειξις; πᾶθὺὸ ἢὺ ροηραθ οὖ οβίβθῃ- 
ἰαῦϊοβ οαβθα ΗΙΡΡ ἌΓΟΙ, 8, 10, 11 νϑυ] σου δηλ ηθ οαα58 
δὖ 5112] γαύϊοηβ τοάᾷθηᾶδθ. ΟΥ, βαργὰ 8. 11 ὃς δ᾽ ἂν ἐμοὶ --- 
πλεῖστα μὲν ἅρματα, πλείστους δὲ καὶ ἀρίστους ἱππέας ἀπο- 
δεικνύῃ; ἀποδεικνύναι Ἰάθτη αποᾶ ἀποδιδόναι ΤΥ 8, 8. ΑΠΔΡ. 
Υ 8, 17 οὐ 11: γϑοῖθ ἴδ ϑίθρμδπιβ ἀποδείξεως ργαθία]ογαί. 

1, 8." ἐσημαίνετέ μοι Ὦ | ἐσημήνατέ μοι ΟΑΟ (Ταπί. 
Α14.); παρθγἝθοζαμα ροβύαϊαῦ βϑηὐθπίϊα; βϑααϊσαν ϑεΐϑη ἴπ- 
Ρουϊθούατα ἐγίγνωσκον. ὅ. ταὐτὰ Ζοιηδ ταὐτὰ ταῦτα Ὦ, 
ταῦτα ΟΑΟ (Τὰμύ. ΑἸ4.). 1. [οἶδα] ἀοϊουὶϊξ Τιρπᾶ. ῥταθῇ. 
». ΧΧΠΙ. --- τελέως μὲ μέγα φρονεῖν ϑοϊηιοὶαον 1 τελέως μέγα 
φρονεῖν ΟἿ) (Ὀιμα.), τελέως μὲ φρονεῖν ΑΘ (Τὰπὲ. ΑἸά.). 
9. βασιλείαν μὲ ἤδη σαφηνίσαντα Ὁ (ἰρυὶ Βτοᾷ.) [ β. με 
σαφηνίσαντα Οὐ (ὁπ οἷ58 Πἰρυ]5 αὰο8 Ὀϊπᾶ. Ρ οἱ Υ ἈΡΡΘΙ]Α0), 
β. σαφ. Αα (Ταμῖ. ΑἸ. Π1πᾷ.) --- ἐγὼ δ᾽ οὖν Ηονοὐνι ] ἐγὼ 
οὖν Ὁ, ἐγὼ δὲ νῦν ΟΑΑ (Τυαμπὲ. ΑἸ. Ῥιηᾷ.). 12. ἐνδεὴς Ὁ 
ἐδω ΟΑΟ (Τὰμΐ. ΑἸ4.) ἐπιδεὴς ἀρᾷ ΧΘπορμοπίθμι πῸπ 
ἱπγθηϊζαγ. ΟἿ, Ηουἐ]οῖπ. 117. ὡς οὐδὲν ἔτε ἐγὼ ἔσομαι Ὦ | 
ὡς οὐδέν εἰμι ἐγὼ ἔτι ΟΑ 6 (Ταμῦ. ΑἸᾷ. Ὀμ4.). ϑβ'6ᾷ Γαύαγαχα 
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βασίναῦ αὐαοᾶ 5οααϊξαν ἐπειδὰν τελευτήσω. γϑοθρθουαηῦ οὐϊδηι 
Ξθρμδπ5 οὐ Ηθυ θη. 30. αὐτὸν εἰκὸς ΟἿ | εἰκὸς αὐτὸν 
ΑΘ (Τυμὐ. ΑἸὰ. Τιμπ4.). 

8. ὕποοβ οδριτϊ 8 ἃ  ιπᾶογῆο δαᾶϊιύοβ ηἢ06 ροβὺ Οο- 
θοὺϊ οὐ ἘΠΟΒΙΘΥΙ αὐϊάθπι ἀθ θηβΊ 65 ὙΘΙΏΟΥΘΥΘ 8ϑιι8118 ΒΌΠΙ, 
ααδϑπασδη ΘΟμοθο ΠΟΏΠᾺ]Ϊα ἃ Ὸ 658 γϑοὺθ 6886 τηϑηϊίδ. 
ΧΟΠΟΡΒΟΙ 51 1ρΡ86 δἀαϊαϊθδοῦ ἤδηθ ἈΡΡΘΙἀ] θυ γ6 1 ΙΝ ΔΟΒ- 
ἰγαρσ΄, αὖ Π05 αἸοίγητνιβ, ραΐο θατα ΠῸΠ ΒΟ] τὴ ἴῃ ΥΘρτπὰ ῬΘΥ- 
Βα αη οὖ ῬΘυβαυτ Τα ἸΡΘΟΥΆΤ 2107685 ἀθργαναΐοβ ᾿πυθοῦα 1 
ἔα1556, 568 οὐΐϊδη 8 Ἰ θοῦ τ, ὩΘΙ ΘΠ 5 ΟΟΘΒΒΟΤΌ ΟὟὙΤῚ 
6ἷ5 ἱπρϑῃὶ ἀοὐϊοτι5 θα 16 τη ρο δ ηα] νιγύαϊθ ἔα1556, αὰἃ ΟΥγ 5 

 ΡῬγαθβύϊογαί. Νφθὸ θῇ 1ἃ 50] Θρογαῦ ΧΘΠΟΡΒΟΙ, αὐ 
ἀοηποηβίγαγθὗ, αἱ ΡῚΪ οὐ 801 οὖ ἔογύθβ ϑϑβϑϑηῦ, 905 οὖ γΥθ88 
δὲ Ῥορῇϊοβ γϑπὶ βαδηι ὈΘΩΘ σΘΥΘΙΘ, 564 6586 Δγΐθῃ 8114 18ΠῚ 
οὐ βοϊθῃξίαιη τοῦ ἄρχειν. απ 51 οαγθυθηῦ ααὶ τ ΡῈὈ]]- 
τη σπου μδυθηΐ, θὐϊδηϑὶ ᾿π ΘΟ ΘΥΥῚ 18 ΤΠΟΥῚΡτι8 Θθϑϑθηῦ, 
ἔδιηθῃ διαγυθυβὶβ Υθτ5 ῬΆΥΘ8 6586 ΠΟ ρΟ586: αὰἃ 6 δγΐθ 
Υ61 υἱγύαϊθ ἴθ ἢδὺ ΔΡΡΘμαϊΟΘ ὯΘ6 γϑυ πὶ αυϊάθηη ᾿ΠΥΘΏ168. 
Νϑο τηϊη8 ΤηΪγαη ααοα ΧΘΠΟΡΠΟΙ, 51 γ6 σϑῦδ ζαϊξ, ἴῃ Πος 
οαριΐθ πυϑαῦδι ρτογοοαῦ δα θὰ 488 ἴῃ ΟὙγορδθαϊ 5Ο0Υ1056- 
ταῦ, ὨυβασδΠ) ὙΘΡΘΥΙΘ5 απο 4110] ἴῃ ΧΘΟΠΟΡΠοηἑθὶΒ 46- 
ΡΥθποπαϊξαν, ὡς πρότερον δεδήλωται ν6] 5Ἰγη1}18. 8. οὐδ᾽ ἂν εἷς 
αὐτοῖς ἐπίστευσεν 50γρϑὶ 1 οὐδ᾽ ἂν εἷς αὐτοῖς ἐπίστευεν ΟὉ 
(Α14.}, ογαϊδξαπι. μδθὸ οπππῖα Αα (Ταπύ. Ὠ1π.) --- νῦν δὲ 
δὴ ΟἹ } νῦν δὲ ΑΘ (Τὰμπὺ. ΑἸᾷ. Ὀϊπᾶ.). 9. χρῶντο εἰς τὰς 
πράξεις Ὁ | χρῶντο καὶ εἰς τ. πρ. ΟΑΟ (Ταμί. ΑἸ4.). ἄλρ]οχ 
καὶ οΘ ἴοοο ΠΟῚ 6586 ρύσῃ νΥἱαϊῦ Νιίβομθ Π]. Φβῃγ 5ΌΘΥ. 
ἃ. ΡΒ110]. ον. ρ. 280. 20. ἀπὸ ταύτης ἱππότας παρέχεσϑαι, 
οἱ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο, εἰ δέοι στρατεύεσϑαι, τοὺς δὲ 
φρουροῦντας πρὸ τῆς χώρας μισϑοφόρους εἶναι Νιέξο]ι6 ΒᾺγ8. 
δθγθβθ. Ρ. 61. (Τύθιη ἘΠΘΒΙΘΥ Ρ. 583.) [ ἀπὸ τ. ἵππ. παρ- 
ἔχεσθαι, εἰ δέοι στρατεύεσθαι, οἱ δὴ καὶ ἐστρατ., τοὺς 
δὲ φρ. πρὸ τῆς χ. μ. ε. Ο, ἀπὸ τ. ἵππ. παρέχεσϑαι. οἱ δὴ 
καὶ ἐστρατεύοντο, τοὺς δὲ φρουροῦντας, εἰ δέοι στρατεύ- 
εσϑαι, πρὸ τ. μ. μ. εἶναι (Ὁ Ταμηΐ. ΑἸ4.), εἰ δέοι στρατεύ- 
ἐσϑαι οι. Α Οἱ (Π1η4.}: ἴῃ Δ μθίγρο ἴῃ πΠδΥρίηθ ἤδθο ἔπϊ556 
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δια αϊέα, ἀρραγϑὺ, ροβία δι ΘΥΥΟΥΘ ΟἸηβϑα Βαηΐ, 1πΠ46 ἴῃ 8115 
ΘΟΟΙΟΙθ 5. 8110 Ἰο60 οθη]οοαία ἴῃ 8115 οχηΐββδα. 93. ὥσπερ 
(οἵδ ἐπὶ Κύρου τὴν μάχην ποιησάμενοι ΝΊδο]ιΕ, ΒῸγ8. 
ΦΆΒγ68. Ρ. 62. [ ὥσπερ ἐπὶ Κύρου -- ποιησάμενοι 1), ὥσπερ 
ἐπὶ Κύρου --- ποιησόμενοι ΟΑ Θ (Ταπΐ. ΑἸ4.) οἵ οὐΐδπι 24 
ἐφ᾽ ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. 

ΒΟΥ ΘΌδμὰ ΤΌΣΟΙ Ἰηθη86. ΡΥ] ἀηηὶ ΜΌΟΘΟΠΧΧΧΤΙΙ 

Αὐποϊάπβ Ηπρ. 

Νπὐ νξεεε».-.ο..-.-- 



Ξ͵ΌΙΤΩΤΉΘΥΙ 8. 

[10. 1. 

Οπβέθπαϊς δαοίου. ΟΡΘΙῚ5 Ῥυοοθιηϊο ΠῸη ϑ8ᾶθο ἀ1Έῆ01]6 
ΥἱαἀθυἹ ΠΟΙ ιι8 ἸΠΊΡΘΥΔΥΤΘ, τηθἀο 4π18 ΘΟΥ ΠΏ δίαγϑη, 
οορπίζαμα ρυπἀθηΐθυ ἰγαοίδυθ βοϊαί. ΘΌδπι ἴῃ γ6πὶ (ὐτἱὶ ἴον 
Θχθιηρίαπι, δἴαᾳπθ ἰΐα οοτημηοᾶθ δα ὨδυΥὔΟμθι ᾿ηϑὑϊπ6}- 
ἄδυι ἰγαμβὶῦ (ο. 1.). Ογτὶ σϑηὰβ οὖ οουρουὶβ δηϊπααθ ἀο- 
ἴθ685, Θ᾽αϑάθιηα θ οαἀποδίϊο ΡῈ 671}18 δὰ ἰθσθβ Ῥϑυϑιοδβ 1η801- 
ἐαΐα, φαδτγαχη τγαΐϊο οὐ ργαθβίδηςια θχρ]απαίαν (ς. 3.). Πυο- 
ἀθοῖη Δ ΠΠ0Ὸ8 παΐτι5 ὕγγτιβ δὰ γα ρῥτοίθοϊιβ δὲ, δρυᾶ 
ααθπι τη] ΡαΘΥ θυ ααϊάθιη, 5604 ᾿πσθητθ δίᾳαθ τὰ αἰχιὺ 
οὗ ἔθοϊῦ αἱ Θρογυθοίδπιὶ τηθη 8 ϑὺ ΠΤ Ἰπἀοϊθη οβίθηαοσγοί 
οἸαπἰατη 16 ΔΊΟΥ ΘΙ 5101] σΟμοἸ ΠἸαγοὺ (6. 8). Εχϑοὶϊβ ραθυῖ- 
ἀϊδ6 8 Πη18 σγταυϊαΐθμι οὐ υϑυθούπάϊδι ᾿πἀαϊξ: δθααδ]65 οὈ- 
ΒΘαθϊο οὗ οοχηϊίζαΐθ 5101 ἀθυϊποὶΐ, Ἰηΐθ᾽ 405 ὉΠ166. ἐθηθίαν 
Θααϊΐαπαϊ οὲ γϑηδηαὶ βἰαάϊο. ὅϑϑαθοϊ πη δῆποβ παΐαβ ἐϊ1Ὸ- 
αἰπίαμη ρομὶΐ οὐ ἀοοσαμηθηΐαγη ἃυ 5 ̓ πρθγαίοσιδθ οαϊὺ δᾶ- 
ΥΘΙΒᾺΞΒ Αββυγοβ. ἴη ΡῬϑυβὰβ σχϑαθαηΐθη ἀθάποιηῦ Μραὶ 
Ἰηϑ 0 ΟΟΙηΐαῖα, «ΠΟΥ ἈΠῚ5. Θ᾽ὰ8 ρα] γι πάϊηθ οαρίαβ 
ἄθστθ ἃὉ 60 ἀϊβοϑᾶϊἐ (ο. 4.)δ. Τταηβδοίϊβ τηοάθβίθ οὐ βίσθπαθ 
ἰορτυϊπλ]8 ἀβαὰθ δὰ δϑίαίθμῃι ΥὙἹ}}]Θ ΠῚ ΔΏΠΪΒ ἃ ῬΘΥΒῚ8 ὈΥ86- 

 βοῖδαν Θχθγοιϊζαὶ αἱ ΟὙδχΑΥὶ ταϊυ παν Δαχ!]]ο οοπέγα Αβ5γ- 
Υΐοβ (ο. 4.). Ογτὶ οταίϊο δᾶ τη}}}]10Ὸ ἄποθθ βϑαὶ θχϑγοϊξιβ. 
 Ῥχοβοϊβορπίθμηι ργοβθααϊαν Οὐδ γ865 δὲ οὰπὶ 60 ἀἰββουϊ 
ἂθ οὐβοὶὶβ ἱπηρθγαίουϊβ οὐ βἰῃσι!αίιη αὐϊάθη ἀθ ΥΘΥᾺΠῚ 



ΧΟΙΥ ΞΌΜΜΑΗΙΑ. 

αἸνι δ αγη οαγα οὖ ἀθ ρυθοῖριβ δα ἄθοβ. ὁογίϑ Ἰθσθ [ϑοϊθη- 
15 1.--Οαο., 46 ᾿παἀαβίγια οὐ οαγὰ οἰβοιθηαὶ αὖ ααϊδαθ τποὸ- 
αἀοβῦαβ οὖ Ῥυοῦυβ γϑρουϊαύαυ, οὗ αὖ γ08 πϑοθϑϑαγῖδθ ΒΌΡΡΘ- 
ἰαηὺ Θχθγοϊξαὶ 7.---11., ἀθ τη] ΠΡ] 101 Ὀοπὶ ᾿ΠΡΘΥϑίΟΥῚβ 
Βοιθηθα 12.---Ἴ4,. ἀθ πηι Ὀοηᾶ Θχθγοϊδαβ να]θι!η6, 
οὐ ἀθ θχθυοι αυϊοηῖθιβ 806 1 ΥΘηὶ ᾿ηϑὑϊ θη 15 1. --- 18.. 
α6 δυθραβ ααἱθὰβ οἴβοὶ ροββιὺ αὖ τ] 165 ΠΟ τηοᾶο οοϑοίϊ 
οὐ ἰγ{], 864 γοϊθηΐθθ δὸ ᾿αθθηΐθθ Ἰπηρογαίου ρϑγθδηΐ 
19.---ῆαὖ,, ἀθ νϑὺ8 ΑΔ Ρα8 ΒΌΡΘΥΘΠΑῚ ποϑύθβ 20.--- 48.. 
αἋ6 ἀϊγιηδῦομθ 1 ὙΘΡτ5. ΒαβΟΙρΙΘηα15 Δαμιθοπάα, 44.---40. 
ἔρ. "69: 

ΤᾺ ῦ: ΤΠ 

Ογάχαῦθθ β85 Ποβυθμηαθ οΟρὶἃ5 γϑοθηβοὺ γτοὸ οὐ 
ῬΌΡΉ 86 ΔΥΥΠΟΥ ΠΟΘ σΘηὰ5 αποά 51ὺ οβἰθπαᾶϊδ,. Ογτῦβ δαΐθη 
80 6ὸὺ ᾿πηροίγαῦ αὖ ῬοΥβθὶθ δανθῃιθηθθιβ πονῶ ἃγιηδ, δα 
Ὀ6Ι] απ ἔθ] το σθγθπαάθπιη ἢΠΘΥῚ ἴπὰθρθθαῖ. (ὐποϊομῖρυβ 46 
ταί 0 ΔΥΥΠΟΥΏ ΘΘΏΘΥΘ ΠΘΌΙΠ|5 ῬΘΥβᾶΘ. ΟἸΏΏΘ5 115461Ὶ 
ααϊθιιθ ΒοιηΟΟ ΤΩ ἈΥΤΩΪΒ ΟΥ̓ΠϑΔηΐτγ, Ογγὰβ τηθαϊψαύοι 68 
οδμροβίσθβ ᾿ηϑυϊ αν, οὐ γιγῦα 8 ῬΥΘΘΙΏ115. Ργοροϑιθβ βύαϊδ, 
οοπίθηὐοηπαμη ποπθϑίδγυμη θχοϊναῦ (6. 1.).» Οὐπνιγαμύπτη 
ΒΘΥΤΊΟΠΘΒ 8 τηοαθγαίαν Οὐγὰβ αὐ οὐ ἀοϊθούθηῦ οὐ ργοβιηΐ. 
Γι6ρῖᾶα απϑοᾶδη πϑυγϑηΐαῦ α(θ ϑιμηρ]]οιναίθ οὐ ἐαυαϊζαῦθ 
Ῥρυβδυαμη Ρ]Θ θη. [πὯθ ροβὺ βου απδθᾶδιη 46 
ῬΤΆΘΙΩ115 αἸβυυ ΘΗ 15 Υαγθὰβ. δα ᾿παπσπὶ ΒΘΥΥΉΟΠ65 γϑυοοδὺ 
(ς. ῶ.). Οδυθα 4θ ρυϑϑιηὶβ 'ἴπ ΘΟμοίομθ ρίθαγ, ΟΥὙΤὰΒ 
γϑτ 84 ἀθ] 1] θγαπ στα ργορομϊύ. ἘΠ Ῥρυοοθυατῃ ογάϊηθ ΟἸγγ- 
ϑϑηΐαβ βύαυαϊῦ αὖ ἴῃ θἃ τῷ νἱγύα δ ΒΘ] τη ταῦ παθθᾶ- 
ἰὰΥ. ΕἾ ΡῬ]ΘΟθιοσαση οτάϊηθ ῬΈΘΥϑα]α5 ργϑθϑύδη  ]ββίπηδ, οΥγᾶ- 
ὑ1οη6 Ἰάθῃι ϑαϑαθὺ, βἰτηα]ααθ ἀθοθγηὶϊῦ αἱρπϊα 5 οὐ υἱγία δ 
᾿πα]οίατη 6556 Οὐγὸ ρουτηϊθηάμπτη. Τοΐαθ οθηὐαγαθ Οὐγτσιιβ 
ΟΡ 5'πρι]δ)95 Θχθυοϊ δ 05 80 ᾿ρ815. ᾿πϑυϊαΐαϑ Θραϊο θχ- 
οἷἱριύ (ὁ. 3.). Τιοραϊθ δὺ Ιηάογαπι τθρθ δᾷ ΟΥ̓ΆΧΔΥΘΙΩ 
5515 ΟΥγὰ8. δγοθϑδιθαβ ἀαὺ τϑβροηϑαῖη,. ΟὙΑΧΔΥῚ βαδαοὺ 
ἰάθη αὖ ΑΥ̓ΤΩΘ]ΟΥ πὶ ΥΘχ, ααἱ ἀοίθοθγαῦ, δα οἰβοίασα τϑα]- 
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σαῦαν, οὖ ργοραία Υ6 ΘῈ νϑῃδίϊοη!β ΒΡΘ016 ΟὟΠῚ ΘΧΘΙΟΙΪ 
δ ἤμποθβ οἷὰβ δοοϑᾶϊ (ο. 4.). 

[λὉ. ΠΙ. 

ΑΥ̓ΤΩΘΗΪΔΘ ΥῸΧ ΟὟ 5.18 ΟΔΡΙΓαΥ, οὖ ᾿π6 1011 αὐϑάδηῃ 
ἔουτηδ, ἀθίθηβαβ ἃ ἢ]10 ἴῃ ἤάθπι ΘΟΠαΙ ΟΠ] Ὲ5 Δ θα α]5. τϑοὶ- 
Ρἰθαγ. ἘΠ ΘρΡῚΒ Αὐγηθηϊοσαχῃ οὗ. ἢ] οἷα ραγαΐαμπι ΟὈΒΘΟαΌΙ ΌΤΙ 
(ο. 1.). Ομαϊἄδϑθοβ ρδυϊθθυ ρρυύθββοβ ΟὙΥα5 5101 οὐ ΑΥ̓ΠΊΘΏ 115 
ΒΟΟΙΟΒ δαϊπηρσιέ, οὐ αἰγβαθθ σο]θηὐθβ ποηΐθ5 οοσαραΐοβ 
ἴρ8θ ἐθπθῦ: αὸβ ταπηῖγθ ἰπϑυαϊ, Τιοσαΐοβ δὰ [παἀουτπ 
Τθρθιη 4ἀθ ρϑοῦπὶδ ἴῃ Ὀ6111 ϑατηΐι5 γηαΐτπιο 5101 ἀδηᾶδ, ταϊτὐ 
(6. 2.). Ογγαμι γϑἀθαμῃίθμα θχοϊρίαπὺ Ποπουῖῆσθ ἀθάποπηύ- 
αἂθ αὐϑαμέθη ΑΥΤΉΘΗ]. Οτημδίϊβ οὐ θχοϊζαίβ τ] 1108 
Ογτὰβ ροιβυδᾶθὺ ΟΥαχαυ! αὖ ἰᾶτα ἴῃ ποβύϊαμπι γϑοϊοηθηι δαπ- 
οαἰαῦ Θχϑγοϊζιβ: 1ἢ αὖἃ ργϑϑάδηαο οὖ οὀπυποία ναβίδηαο 
δοοοαππὲ δα Ὠοβίθβ. Αϑβυυ] αι οὖ ΟΥΥΏ αϊνθυϑα ἴῃ σαϑ τσ! β 
ΘΟ ]οσαμ 15 γαϊϊο. Οὐὑυὰβ ὈΥΙΠΟΙΡΟ5 ΡῬοϑυβασατη δα ἔογυϊία- 
αἴποια οομογίαϊαν; Αβϑυστ8 ΟἸΠΠΘΙ 5. πτὰ Θχθγοϊσαμη αποᾷ 
ΒΘΙῸ 8ὺ Βοο οὖ {τυιβίγα ἤθυϊ ρ] αυθυ5 ἀοοοὺ ὕγγτιβ. Μαρτο 
δηΐτηο Ῥουύβαθ πηρθίύπσῃη ἰδοϊαηῦὺ 1 ΑΒΒΥΥΙΟΒ, ΑῸἹ ΔΙΏ15515 
ΒΌΟΣΌΤΩ ΤῊ] 5 ἴῃ οαβίγα τϑρϑ]ππίαν (ς. 8.). 

[λὉ. 1Υ. 

Ογτὰβ οὐ νἱοϊζουϊδιη τϑρουίαΐϑηι ἅθοβ δὺ ταἹ]ἴθ5 ΒΟΠΟΥΘ.. 
αἰποιῖξ. 6 μοβίύϊθυβ, ααἱ ποοίθ οαβίγα ἀθβϑυπθγαηΐ, ρ6Υ86- 
ααΘ 615 σαρΊΓΥ ΘΟΠΒ:] τη, θυ ἱτηρθᾶϊτθ οοπαύυν ΟΥ̓αΧΔΥῚΒ 
ἩνΟΥ οὐ Ἰσπιᾶνῖα: 564 8ΔῸ 60 ᾿τηροίταῦ γγὰβ αὖ Μράϊ, «αὶ 
Βροπὲθ νϑὶϊηΐ, ᾿ρϑατῃ βθαυδηΐοῦ (ο. 1.). Ταϊουῖτα Ηγγοδῃ]οσ τα 

Ἰοραίὶ ἀθ βοοϊθίαϊθ οὰσῃ ῬΘΥΒ15 ᾿πθαπαδυϑαϊαηῦ: 408 ἀπ 068 
ΟΠ ΠΟΥ5 βθουΐαβ Ουὑυγὰβ οὑπὶ 8:18 οὖ οὑπὶ χτηδχίτηᾶ ΡῬᾶγίθ 
 Μοάογυπ ῥγοβοϊβοϊξαν, ΗἩγγοδπίοβαιθ ἴῃ ἤᾶθηι γϑοὶρὶύ. Ηοβ- 
᾿ἐΐατη ΔροΥθαϊθηἀογαχη οὐ ῬΘΥΒΘα ΘΠ ΔΟΥΌΠΙ τηοάμππὶ ἀοοθί, 
ν ΟΒ ΟΡΡΥΘ5505 ΠῸ}10 γϑϑιβύθηξθ τηᾶχίτηδ οἰδᾶθ αὐποιύ. Ογταβ 
ἴω: ΒΘΥΥΟΒ οδρύϊνοβ ρᾶγαῦ οοϊηγηθαΐαμη οὗ β. τη μ)ἃ Οαγἃ ΡΥῸ- 

᾿ 

Ἷ 



ΧΟΥ͂Ι ΞΌΜΜΔΕΙΑ. 

γιαάθὺ αὖ 500105 ἴῃ Βοβῦθαβ ὈΘΙΒΘΟαΘΠαΙΒ ἰἴᾶπὶ οσοαρδῦοβ 
5101 ἀθυϊποιαὺ (0. 2.). Ῥρϑυβὶβ αὶ δᾶμας θααϊαῦα οαγαθγδηῦ, 
ρῬθυβαδᾶθὺ γγὰβ ΟἸὨγγβϑαηΐα δαϊανδηΐθ αὖ οὗ ἱρ81 ϑααϊίαυθ 
ἀἰϊβοδῃὺ (ο. 8.). Οδρύινι αὖ οοπεϊηθδηίαγ βαὉ ἱπρϑυῖο, ἀϊταϊῦ- 
ὑππΐαγ ΠΟΥ] (6. 4.δ. Οθμδ ϑυτηϊαν οὐ οαβίγα οὐδίοαϊαπίαγ. 
Ογᾶχᾶυθβ ΘΟρϊδΟ ΒΌΟΥΠῚ ἀἰβοθϑϑὰ ᾿ἰγαῦϑ τϊὑὐὖὺ χα] οΟ0η- 
ἔθϑύϊη 11105 υϑᾶϊγθ ᾿αὐοαΐ: 8068 Ογγὰβ παηύϊαπι Ὑϑι 6 γ8 
βίυαοί, Μηδίαν παμίϊαβ οὐ τηϑηᾶαῦδ ἴῃ Ῥθυβαθ αὖ 20- 
νῸ5 Π}1065 τη αηΐ, 5604 οαπὴ {6 γ15 1άθη δᾶ ΟὙΔΧΘΥΘΠ,. 
6 ργδθᾶα αϊνιἀθηᾶδ ἰἰἃ γιὰβ ἂοὶὺ αἱ ϑαὰϊ οὗ Ομ] 
ααδθ 8 τϑῖὴ θαπθβίγθιῃ ρου ποϑηΐ, ῬΘΥΒ15 δα ᾿πηϑυϊ θη αγη 
ϑααϊξαύπμη οοἄδπύ (6. ὅ.). ΟοὈΥγαβ ἃ0 Αϑβυσῖο ἀθβοὶν δὰ 
γα. Μοαϊ ἀθ ρτϑϑθᾶδ ἀϊνίβα γϑίθγπηῦ (6. θ0.). 

1Ὁ,. Ὑ: 

Ογίὰβ ἅθ ργδθᾶδ 5101 γι ραΐα οὐπαῦ 8ἃ1105. Ῥϑηΐίῃθᾶ, 
ἔογυηδ οὖ νἱχύαϊθ Θχοθ! θη 8 τη ]16 1, οαϑίοαϊθηᾶδα Θοχητη τ Υ 
Αγᾶβϑρᾶθ: ααἱ οατὴ δάγθυϑαβ ΟΥὐγαηὶ ΘρΥΘρΘ αἰϑραίαββοὺ 46 
ΘΠΊΟΥΘ, Βαϑιηα 6 δάνθυϑαθ Θ᾽α8. {ΠΟΘ Όγὰ5. ᾿ἰδοίαϑδϑδθυ ἢβυτηϊ- 
ἰδίθῃι, διὰ θχύγθιηα) γΘὨΘΠΊΘΗΪΙ ΟΔΡΙΥ διηογθ Ῥαηΐῃθϑθ. 
Ογτὰβ ἀθ Ὀ61|10 ρθυβθασθηᾶο οουΐαβ θχρίοσαὺ Μϑαοσπτη οἕὲ 
ΒΟΟΙΟΥαΠη σψοϊαηίαΐθηι, πὰπη ΒΘ ΤΠΔΏΘΥΘ νϑηὔ: αἱ] 
ΟἸηη68 μαυα αἀπὈιαηῦου γϑϑροπᾶθηῦ 856 80 60 ΠΟ 6888 ἀ18- 
ΟΘΒΘΒΆΧΟΒ (0. 1.). Ογγαβ ῥχοβοϊβοιναν δὰ Οορυγϑμι: 16 86 
οὐ ϑὺ8 οἵηηϊᾶ ἰγδᾶϊῦ ὥγγο. ΟὐΡΥγᾶὰβ ἴῃ οαϑίχα ᾿ηνιίαῦαϑ 
Ῥρυβδυ τη ΘΡΟΪΔΠΑῚ τπουϑιὴ δαπηγαῦαγ. Ογὐγὰβ ἃ αοργγὰ οὐ 
Ηγγόϑηϊο Θχααϊγὗ αα88 πονῶ ΒΟΟΙΟΥ ΠῚ ΔΌΧΙ]18. ροββιηὖ ἃ.45015- 
οογο; οὖ 81 γί ργορίθυ. Βδθυοπθιη ἀποαῦ, ΠῸὴ γϑίαριθη- 
ἄσμη, 868 ΠΠο τηᾶχῖμιθ 1ΠΠπὸ ἰθὺ αἰγσθηάθπμ) 6880 ἀοοοὺ 
(ο. 2,). Αϑβγυυῖὶδ ἄθῃηυθο ναϑίαία ργϑθᾶδθ τηδχϊηᾶ μρδ18 
ὑὐϊθαϊαγ αοργγᾶθ. Ογτὰβ δὰ Βδου]ομθιῃ δοοθαϊ οὐ Αϑ8γ- 
ΥἹ]αγ δα Ραρηδιῃ, 5608 ἔγαβίγα ργουοοαῦ. Οδαδίαβ, γϑραϊα8 
ΒᾺΡ ΑΒΘ αἰδίομθ ἃρθηβ, 864 ΡΘῚ νΥἱπὶ ἃ γθ900 ο8- 
βίχαθαβ, δα Ογγαιῃ ὑγαηδιὺ οὐ ὀαϑύθι απ αποάάδιη ἄο]ο οοοα- 
Ρϑύσιῃ θἰάθιῃ ὑγϑᾶϊῦ. Οδᾶμβιοβ οὐ 5 δοᾶβ οατὴ ΟΥ̓ΤΟ 86 ὁ01- 



ΘΌΜΜΔΑΈΕΙΑ, ἼΧΟΥΙ 

ἸΌΏΧΙ550 ῬΘῈΟΙ5 5] Ποῦ ΟἹ] ΤηϑΊΟΥ 68. ΟΟρΊ85, αὖ οὐ Ηγτ- 
Ο8 111, δα ὈΘ6Ι]ὰτὴ οἀποαηῦ. (δαδίαβ δὰ ορριᾶδ 888 ἀδβἔθῃ- 
ἄἀθπᾶδ ρῥγοδοϊβοιξαν, οὐ γετβ 5805 μογίαϊαν αὖ 61 δΔαχι]Ἕατη 
ἰογαηὺ ἀοοθίαθθ απογηοᾶο δἀρτηθη δα 1ἴοὺ ποοίαγηθτη 1π- 
βύϊαὶϊ νθ}10, Οὐἰδτιβ ἀθ οδ815 Οὐυστβ τα] ]ὐατη ἀπιοθ5. ΠΟΥη]- 
δύ ΔΡΡΘΙ]αυὶῦ οχρομιῦαν, ΕΠπΒ οαγϑ οὖ 501] υὐϊδ, 1 1{]Π6 76 
ἰπδύϊαιο οοπβοϊθπᾶο (ὁ. 8.). αδᾶαΐαβ ἃ ρϑυῆδο μοιηῖπθ στ]π6- 
γαῦαβ βουνϑίαν ἃ γτο. δα τι811 ὑθηηθυθ γυϑὰ8 ΒΑΡΥ]ομδ 6χ- 
οαγγαηῦ οὖ δ 1550 ἀποθ τηᾶσηδιὴ οοπίγαμαμπὺ οἰδάθη. ΘμῸΒ 
Ογτὰβ Βυχηδηϊίθυ τιομϑὺ οὖ τηθ]ογα ϑαοοθῦ, βιση]αθ. οὕ͵α 
ΠΟΥΟ ΘΟΥΠῚ ἀποθ ποβίθβ Ὁ]οϊβοιαγ, Ῥδοΐαση οομγθηἑ τη 
αἀθ Ῥᾶγοθηᾶο 8ΔοΎ100115. Οδαδίαβ υϑιοίο οὶ] ΡΥΘΘΒΙαΙΟ 
οαμ Θχογοϊΐαι ΟΥΥἹ ρῥγοβοϊβοιθαγ. Ογγὰβ ϑχροηϊῦ ΟἿ [ἢ 
ἸΠΠΠΘΥΘ ΠῸῚ ῬΥῸρΡ6 Βδθυ]ομδ, 86 8]1}1πόὸ βραίϊο τϑιηιοῦαβ 
Ῥτδθίθυγθ υϑϊύ. Οδβίθ]18 ἐὐϊραβ ροὐ αν (6. 4.). Οὐτῃ 
ὨΟΥΪ τη]}1{65, ἀθ ααἰρυβ πυηοῖϊβ οὕτη τηϑηδ.]β 5511 
ογαΐ, 6 Ῥρυβιθ δὰ ΟὙδχϑυύθιη νϑηϊβϑθηῦ, 16 ᾿ἰηγιίαῖα ΟΥτὶ 
60 ᾿Ἰπθοηξαβ ἴῃ Θἷτι8 οαβίγα ΡΥ ΟΙβοιαΣ, απο οὔμὴ 5815 
ΘΧΘΤΟΙ ἰθτι5 ΜθαοΥση ἀρΥβ τη ]θϑύμβ 6586 πο γα]. Οὐγγτιϑ 
οὈγίαιη ΟὙαΧΑΥῚ ρῥγοοθαϊῦ οατὴ θααϊίαῖαθ. ΑἸζθγοδίϊο μέθυ 
(γαχᾶῦθιη οὐ γγαμ. Ογάχαγθβ οομοι αι ἀθαποϊξαν ἴῃ 
ἐαθουπδοαϊατη οὐ ἀομδίθν ἃ 5150 ῦυϊη (γᾶχϑιθβ ΟΠ 
815 οϑμδῦ, ΟΥΥΒ ἴῃ ΟΟΠΟΙΟΩΘ 8ιηϊοογατη γϑίογὺ ἀθ Ὀ6110 
Θθγθηᾶο (ὁ. ὅ.). 

10. ΥἹ. 

Απίθ Ογδαχϑυὶβ ὑδθυ δ τὴ ΘΟμρΥθρσαί 50011 γορσαπὺ 
Ογγατη πθ αἰχυϊἐἑαὺ ϑχϑγοϊζαιη, ἘΕΡΎΘ580 ἴᾶτη Ουγάχαυθ ἅ6- 
ΟΥ̓ αΥ ὈΘΙ] γα 6580 Ῥγοβθαπθηάθη. ὕὐγτιβ βαδᾶθὺ αὐ 
Θαϑβ6}}18. ποβύϊαμη ΒΒ. 0] αὐ 8 ἃ 8515 πού θχϑίγιδηΐασ. Ρτο- 
Ὀαΐο 1110 ΘΟμ51}}10 γσιιβ οἂρὶὺ Ἰοοα ΒΙΌΘΥΠΙΒ ἰάοηθα. Ἐααὶ- 
ἑαΐαβ Ῥοϑυβαστηι δαρσθίθγ οὖ ᾿πϑυϊσαπη ταῦ ΟΌΥΥ5 [4] δἰ], 
Ἄγαβραθ, ααἱ Ῥαῃίμθαμι ψ]ἱο]ᾶγθ οοπαίαβ ογαῦ, ἱρποβοὶδ 
γταβ, θαπάθιηητιθ δα ποβῦθβ βἰτηυ]αΐα ἔπσα ἰθὺ ἰγϑη 5179. 

ἈΑρΡγαδαδίδτη τηδυϊδαση αὖ ἀγοθϑβαὺ τὸ ρϑυβαδᾶθῦ Ῥῃίῃθα, 
ἈΑΡγναδαίαβ Ογυὶϊ σϑὰ οὐγυίοαι δἀϊαγαί. Ρ]δαβίγα ΟΌΠ] 

ΧΘΠΟΡΏ. Ογσορ. τθο. Α. Ηυρσ. 8 



ΧΟΥῚΠ ΒΌΜΜΑΗΙΑ. 

ὑὰαυυῖθαβ δοάϊῆοαῦ Ογγὰβ (9. 1.). ΤΙηᾶογαπι Ἰοσαῦὶ τηϊὺ- 
ταμΐαῦ ἃ γήο δὰ Αβϑυυστη ΒρΘΟυΪΔ αἱ οδαβᾶἃ. Ογτὶ 
οὐσαϊαμ 1 Δρρϑύδηᾶο Ὀ6110 οὖ ΘΧΘΊΌΘΠαἸ5 τ] 105. Τη- 
ἄἀογατῃ πδυγϑῦϊο ἀθ ποβύϊμ ιν ΘΟΡ1158 ρϑυθαυ θαὺ τη]}165 ΟΥτὶ, 
ααογαη τηθύαη ϑθᾶδηῦ Ομ οῖοημθ5 ΟΥ̓ οὖ ΟἸγγυϑδηΐδθ. 
ρογούω οχρθαϊθομθ βύθυϊμη βαβοὶρίθπαα Ογγὰβ ϑαϊοὶῦ 8 
γΘΌτι5, ααἱθὰβ ρυδϑίου ϑυτηδ, Θχθγοϊαϑ ἀθρθαῦ 6556 ᾿ἰηβδίσγαο- 
ἰὰ5 δᾶ ἴον (6. 23.). Ῥϑβουῖ αν ογᾶο ἀρτηϊηΐβ, οὗ ἱπρυ  τη}8 
ῬΙδαβίγουσιη οὖ ἱτηρθαϊτηθηθοσαμη, ΟΥΥὰΒ 6 ρδρυϊαίου 8, 
ααοβ Ιηὐθχοὶρὶ ᾿αροῦ, ἀθ βίαῦα ποβύϊαση αὐϑουϊῦ. ΑΥ̓ΔΒΡδΒ 
τϑαϊὺ οὗ ϑχροῃϊῦ ἄθ δοῖθ ποβύϊθη. ἀδουγαῦβ ἀθβου ΙΓ 
διοῖθ5. ΟΥτὶ (0. 8.).. ΑΥγηβ οὐπαύασ θχθυοϊίαβ, ἹΠΡΥ δα 19 
ΑὈγδαδίδβ τῦμθτθ Ῥαμίμθαθ: 886 5:12] ὙἹΓᾺΠ σΎΔΥἸ551- 
ΥῺ18 ὙΘΥΌῚΒ δα ἰουυϊααϊηθηη πογίαῦαγ. Ογγὰβ ἄποθβ θοηγνο- 
οὔΐοβ ἄθῃθο δὰ βρθιι υἱοίογϊαθ θχοϊῥαὺ (ὁ. 4.). 

10. ὙΠ. 

Ῥυδηᾶϊο βαμηΐο οὖ 580115 υἱΐθ ἴϑοῦβ ΟΥΥῚ Θχθυοϊίαϑ 
ΟἸΆ]η8 ἔδαβίο ργοοθᾶϊθ. Οὐμὰ ἰδ αὔθγαθθ ϑχϑγοὶϊζαβ ϑϑϑϑῦ ἴῃ 
οοπμβρθούα, ορθαυϊίαῦ Ογτὰβ οὖ βοβ ϑχοϊαὺ ἐούδιηααθ ῬΥ86}11 
᾿πΘ ΠῚ ταὐϊομθη ἄἀοοθῦ. ΟΥοθθαβ ὑὐρι85 ΒΔ ΔηρΊΡιι5 1ῃ- 
γϑᾶϊὺ ΟΥΥῚ δοῖθη), 564 ϑἷὰβ αὐγυσηαθ ΟΟΥ̓́Π ὈΥ]ΠΊ0 ἱμηρθῦτι 
ἔασαύαγ, Αὐγϑαάδίαβ ποβύθβ ᾿ποαγυῦ, θοῦ απ ΠΟΠΏ1118 858- 
ΟΥ̓ οϑᾶϊύ,. Αδργρύϊουσμη οἹοῦθυβ οὰπὶ Του λίθου γϑϑιϑυ, 
Ῥϑᾶάθῃῃ χγϑίογαῦ Ῥθυῦβᾶθ, ΔΘΡΥΎΡΟΙ ἰδηᾶθημ, ΟΠ ἃ ἰθγρῸ 
ϑαἀογύιβ οϑϑοὺ γταβ, οδοάπηναν ἀπάϊαμπθ, 568 ἴῃ ἢᾶθηη 8ο- 
οΘΡΟΒ ϑϑιρηδηΐαν 5605. Ουϊὰ ἴῃ ΠΟ ΡῬΥϑΘ]10 Ῥ]Υ ΠΊ γα 
γ] που, ὈΥΘΥΙΟΘΥ ΘΟ θη ογαὐαν (6. 1.). βαγάϊθιβ οαρ δ 
Ογχγὰβ Ογοθϑαμη οαδίοα!ν] παροὺ οὗ οὉ ρῬυδϑᾶδῃι 1] ἀμ Θ. 
ΘΡΥΘΡῚΘ οαδβίϊραῦ ΟΠ] άδθοβ, Οτοθϑατη δυοθϑβϑιαση ἢ τη ΟῚ 
βα]αίαῦ, οὖ οἷ ΘΟΉ5110 Ὧθ πο αἰ ρθη α 06 ρᾶγθῦ, 
Ἐχρομϊῦ Ογοθϑβ ἅἀθ οὐδ} 18 ΑΡΟἸΠΠῚ8. δὶ ἀαιβ δῦ βαδηι 
᾿Ἰποαβαῦ ᾿πρυπἀθηϊαπι. ΟΥΤῚ οΟἸθιηθηζα ουρὰ ΟΥ̓ΟΘΒΌΤΩ 
(ο. 3.). Ογεὰβ διάιΐα τουτί Αρυδᾶδίαθ ἔμπιβ δὲ βρ]οπαϊ- 
ἀσχη ραᾶγαῦ: οαση]αθ Ῥαηΐηθα ΡΥῸΡΘ πᾶν απὶ σ]δᾶϊο ἱποὰ- 



ΞΒΌΜΜΑΒΙΑ.. ΧΟΙΧ 

 Βαϊδδθύ, αὐγίαθ Δι ρ] 185] γηυτη Ροπὶ ἰαθϑὺ τηοπατηθηἑαη 
(9. 8.). Οδτυτη δομίγογθυϑίαβ 0811146 οοπιροηῖϊξ Αἀαβίαβ. 
ῬΒΥΥΡΊΔΙ τηϊπουθηι ἀοτηδὺ Ηγβίαβραβ. Ογγὰβ οὰπὶ ΟἼΟΘϑο 
Θίπβαιιθ ἐμθβϑυγ!β ῥγοΐθοίαβ βαγάϊθαβ ἴῃ ᾿ὐΐπουθ ῬΕΣΥρΊθαΒ, 
Θαρρδάοοϊθιιβ, Αγδοὶθιβαιιθ 6110 βαρ δοίϊβ ρϑύϊὺ ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΙΩ 

(ὁ. 4... ΒΑΡΎ ]Ομθῖι οογοπα οἰηρὶν δὲ ἰπ48 86 οδαίθ σϑοῖριί, 
Θυδδὶ δὰ οὐβί ἀθϑηᾶδιη ὑὐῦθμι ἔοββα 1αΐα ργοξαπάδατιθ οἱν- 
ουτηἀποιίαγ, ὈΥΡ5 ὑδηᾶθιη, ΕρΡμγαίθ ἴῃ ἔοββαϑ ἀθυίγαζο, 
ὙΠῸ ΒοΟΙηΠΟαι6 βθρα]ΐα οαρὶτισ. 65 οαρίαθ υὐοϊβ οταϊ- 
πδηΐαν. (114 ταὐϊομθ Ογυὰβ ᾿ἱπβοϊαϊξ αὖ διηϊοὶ ἰηΐ6111- 
ϑαπὺ Ἰρβὰμη Υ]Ὸ ἴῃ οομβρθοίαη ῬΟΡῸΪ νϑηΐϊγθ ἄθθρυθ. 
Αὐΐδθαζαβ ἄστη θχροπὶξ ααΐραβ ἅθ σθθὰβ ἰρ86 δᾶπυς Ογτυὶ 
θοπϑιυθίπαϊπθ ἔχ ΠῸΠ ρούιουϊβ, ΒΌΙΩΠΊ8 πὶ ΥΘΥ ἃ ΟὟΤῸ 
Βοβίδγυτη τϑρϑύϊύ. ΟἸγγβαηίαβ θχβιβυϊῦ ΒΒΒΟΥ ΘΟ α189 
ΟΥτὰβ πιαχίπηθ θχρούθθαθ. Οὐγρουΐβ οαβίοᾶθβ ΘΠρτὺ Ογτὰβ 
ΘΌΠΌΘΗΟΒ, αἰ} 1065 γϑσῖαθ οὺ ργϑββίἀϊπμη ἀσθίοαμι ἰηβ8{1- 
αν. ΟΥΥῚ ογαίϊο δᾷ διηΐοοβ 46 ἀβοὶρ]ηδ Ῥγοοθυαμῃ 6οη- 
βύϊδαθπδα (ὁ. ὅ.). 

10. ΥἹΠΙ. 

ΟΒυγβδηΐαβ δββθη αν Ογγὸ οὐ ρϑυβυϑδᾶθὶ 81115 οὔβοϑι- 
ΔΗ δ πὴ οαἸϊξατηητιθ γϑοῖβ. ΜΌηθγα ραϊαίϊπα ᾿ηβεϊςαπηξαν 
ἃ Ογτο. Θαΐθαβ δυθθυβ οθοου τὖὸ βᾶθρθ ἴῃ γϑσίδθ αἰγῖο 
ΘΟΙΏΡΑΥΘ θη ορὑϊτηαξοβ. Ὁ ϑοβᾶθῃι δᾶ υἱγίας5 βέπαϊαχη 
Θχοϊδαγού, ἴρ86 νυἱγύαίθιη οο]αϊξ οχημθτη. ΞΚΞ6 ΒΆΟΒΟῸΘ ΘΧΘΙ- 
οαἱξ γοπᾶπᾶο, ϑαπιη οὖ δπ]σογατη οα] [χα Βαθιξαχτηααθ δᾶ 
ΒΡ᾽θμἄουθιη Ἰηβέϊαϊξ. ϑουυϊζαϊ δὰ ἰρβίαβ ἸΠΡΘΥΙΟ 86- 
αἸοίοβ 80 ΔΙΊΠΟΥτὰ ἀϑὰ δὲ Δ οπιηὶ ΠΙΌΘΥΑΙ Θχθσοι ξδ 0} 6 
ὙΘΙΏΟΥύ. ΡΥΪΠΟΙ͂ΡΟΒ πΠ6 απϊᾷ ΠΟΥΔΥΤΙΠῚ ὙΘΥΤΙΠΣ ΤΠΟ]ἸΓΘΩΓΌΣ, 
οἰἴθοιϊί ΔιηοσΘ οἰ απ, ἀΈΘΙ 5101 οομοι ΠἸαγὶΐ ἰΐα, αὐ τηδοὶϑ 
5101 αὐδιη ἰηΐθυ 86 ϑββϑηΐ διηϊοὶ; οὺ 14 αχαϊάθιη Ηἰβ 888 
ΔΥ θυι5 (0. 1.}: γηθ] 15 οἷθοβ ἄθ δὰ τηθηϑὰ τοϊἐἰοραΐ, 8118 

ΟΥ̓παθαὺ ἀ0Π15, ΟἸΏΠΪΠΟ 56 ὈΘΠΘΥΟΪαπ δὲ ΠΡΘυδ]θιι δᾶ- 
Θ08 ῬΓΔΘΡΘΡαῦ: θἰϊδτη τηθᾶϊθοβ οοπβεϊξαθθας, ααὶ 

οὐἰδΐθβ συγαγθηῦ. Ἐοάθηι ΘΟΠ51110, τ ΠΘΙῚΡΘ δἰ χαϊα 
πὴμ 



0 ΘΌΜΜΔΑΗΙΑ. 

ἀἰββθμβΊ 18. ἰηΐθυ 608 Δἰθυθίαν, οογἑδιηΐηα ἰηϑυϊξαϊς (ς, 2.). 
Ῥογρᾷ ΟΥΥῚ ρυηστη 6 τϑοὶὰ ργοαθαμθ5 δὰ Ἰἰοοα 58ογᾶ. 
ΘΟ. ρουδοῦϊβ Βαρθηῦαι ἰπα] ϑαπθϑίγοθ. ῬΠθΥυδαϊα5. ΟἼΤΩ 
ὨΟΙΏΪηΘ Ὀ]ΘΡοΘῖΟ 6 ὅϑὅδοὶβ σοϊ]οαυ αν ἀθ αἰνιδγπι ῥγθίϊο, 
θα αθ οχηπῖα θομπῶ πῶ ἀοημδαὺῦ ἴα. αὖ 'ἴρ56 80 6ὸ αὐδηξαχη 
58 015 810 δᾶ υἱούπιη οὐ οαϊδαμη δοοϊρίαῦ (6. 8.). Αὐηΐθοβ 
ΘχοΙρΙῦ οοηνίνιο Ογσγτιβ, ὉΡῚ 1οοἱ ΠΙθΘγ 8165 ΠΟ αθβιἀθυδηΐζατγ. 
Νυρί15 Ηγβίαϑραθ οὐπὶ αοργγαθ ἢ]ϊῶ ΘΟΠΟΙ Πα 15 Θϑύθυοϑ 
ΘΟΠΥΙΨαΒ ΘῸΠῚ ΤΠ ΠΘΥΊΌτι8 αἰγηϊ 10. ϑὅοοοσ ρδυθη ἀογηττη 
αἸχητὑπὖὺ' ραγίη ϑθοῦη ΒΘΔΌΥ]ΟΠΘ Τηϑηθῦθ οοποθαϊῦ, α108 
ΟἸΠΘ5 δὴ ἀποθ5 απδπη) τΏ1]1ῦ65 ΤΠ ΠΘΥ 5 ΟΥ̓Πα΄. ΑἸΉΪΟΙΒ 
οὖ Ῥυ θουῖθτιβ σοηγοοδῦϊβ ΟΥΠΠΘ5 8188 ΘΟΡΙᾶ5. οὖ ορϑϑ οβύθῃ- 
αι (ο. 4... Ογυῖ ἴῃ Ῥουβίᾷθιη ργοβοϊβοθηὐβ ἀρτπθη οἱ 
Θαϑίγχουατη γϑύϊο αθβου θείαν. Ογύὰβ δὰ Ογδχϑίθιῃ αἀθυθῦ- 
ὑπατ, ἃ ααἂο Πα οὐ Μραϊα ἀοίβ Ἰοοο οἱ οἴογθανυ. ὕδϑιη- 
Ὀγ815 διαοίογιίαίθ ρϑούα ἥπηὺ ᾿αγαῦα που Ῥθυβαβ ΟὙΓΌΙΩ 
ααθ ἀθ τϑῦπο Ῥθυύβῖοο. Ογᾶχυθ Πα αποὶϊῦ ὈΧΟΥΙΘΠῚ 
Ὄγτιβ (6. ὅ.). ϑαίγαραβ ρυουϊποίδυυιη οοηϑεϊαϊδ, ααϊθὰξ 
ΘΔ ἄθυ το τ αΙΒΟΙΡ]]η8ηη οοτηχηθηᾶαῦ, ααᾶδ ρα ᾿Ἰρβυτη 
ἴῃ αὐῦ8 οὈὐϊποὺ. Τμϑσαῦοβ ᾿ηϑεϊδαϊί, αὶ οαχτῃ Θχθγοϊΐα ΡῥΤῸ- 
ψΙΠΟΙ88 ΟὈθαηῦ; ΔΗΡΆΤΟΒ ἰὕθηι 50 ὙΘΥΘαΔΥ]05 ἀἸΒρΟμΙδ ΌΘῚ 
βίδιϊομθθ, (αἱ θριβϑύο!αβ ϑαμητηδ οθἰθυαύθ ποοαπαθθ ΡΘΥ- 
ἔογδηῦ. ἀϑὶἃὰ 1π49 ἃ ὥὄγια ἀϑαὰθ δα τηᾶὺθ γαθΥαη ΑΘΟΎῪΡ- 
ἴοαὰθ ἀομηία Βαριύαγ ᾿πδυϊθαιϊῦ τοᾶο ΒΑΡΎ ]ΟΙΘ τηοᾶο ἔτι815 
τηοᾶο Ἐδθαίαῃϊβ (6. 0.). ϑοιημῖο δαταομῖδαβ 56 ρᾶγαὺ ἃ 
ἀἸβοθβϑαπι ΘΧ πδ8ὸ γιέ. ΟΥΥῚ τιουϊθη 8 ογαίϊο δα ἢ]108 6 
διαΐθοβ. (6. 7). Αρρομπάϊχ δοτϊητηθηηογαὺ ἃ Ογυϊ ᾿πβύϊθα 
ἀρἔβοϊββθ Ῥϑυβᾶβ ροβίθυϊουθβ δὺ ἀθίθυϊουθβ 6580 ἴδοίοβ (ς. 8.) 

ΟοΥ]σθπάδ: 
Ῥ. 389 (ΥΠ| 23, 6) ν. 8 8Ὁ ἱπξ, 1θρθ: ἐξειργάσϑαι Ῥτὸ ἐξεργάσασθαι 



ἌΥ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ἸΙΑΙΔΕΙΑ. 

Α. 

ἜἜννοιά ποϑ᾽ ἡμῖν ἐγένετο ὅσαν δημοκρατίαι κατε- 1. 
λύϑησαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πῶς βουλομένων πολιτεύε- 

σϑαι μᾶλλον ἢ ἐν δημοχρατίᾳ, ὅσαι τ᾽ αὖ μοναρχίαι, 
᾿ ὅσαι τε ὀλιγαρχίαι ἀνήρηνται ἤδη ὑπὸ δήμων, καὶ 

Ι ὅσοι τυραννεῖν ἐπιχειρήσαντες οἵ μὲν αὐτῶν καὶ ταχὺ 
ἱ πάμπαν κατελύϑησαν, οἱ δὲ κἂν ὁποσονοῦν χρόνον 
ἱ ἄρχοντες διαγένωνται, ϑαυμάξονται ὡς σοφοί τε καὶ 

Ϊ εὐτυχεῖς ἄνδρες γεγενημένοι. πολλοὺς δ᾽ ἐδοχοῦμεν 
᾿ χαταμεμαϑηκέναι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις τοὺς μὲν ἔχον- 
τας καὶ πλείονας οἰκέτας, τοὺς δὲ καὶ πάνυ ὀλίγους, 

καὶ ὅμως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις τούτοις πάνυ τι δυναμέ- 
Ἱ νοὺς χρῆσϑαι πειϑομένοις τοὺς δεσπότας. ἔτι δὲ πρὸς 5 

τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἰσι καὶ οἱ βου- 
κόλοι τῶν βοῶν καὶ οἵ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων, καὶ 
πάντες δὲ οἱ καλούμενοι νομεῖς ὧν ἂν ἐπιστατῶσι 
ξώων εἰκότως ἂν ἄρχοντες τούτων νομίζοιντο" πάσας 
τοίνυν ταύτας τὰς ἀγέλας ἐδοκοῦμεν ὁρᾶν μᾶλλον 

λούσας πείϑεσθϑαι τοῖς νομεῦσιν ἢ τοὺς ἀνϑρώ- 
πους τοῖς ἄρχουσι. πορεύονταί τε γὰρ αἵ ἀγέλαι ἧ 
ν ΘΠΟΡΗ. Ογτορ. τθο. ἃ. Ηυζ. ε 



ο 11Β. 1. ΟΑΡ, 1. 

ἂν αὐτὰς εὐθύνωσιν οἵ νομεῖς, νέμονταί τε χωρία 
ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἐπάγωσιν, ἀπέχοντα τε ὧν ἂν 
αὐτὰς ἀπείργωσι" καὶ τοῖς καρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνο- 

μένοις ἐξ αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσϑαι οὕτως 
ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται. ἔτι τοίνυν οὐδεμίαν πώποτε 
ἀγέλην ἠσθήμεθϑα συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα οὔτε ὡς 
μὴ πείϑεσϑαι οὔτε ὡς μὴ ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆ- 

σϑαι, ἀλλὰ καὶ χαλεπώτεραέ εἰσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς 
ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἄρχουσέ τε καὶ ὠφελουμένοις ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἄνϑρωποι δὲ ἐπ᾿ οὐδένας μᾶλλον συνίστανται 
ἢ ἐπὶ τούτους οὺς ἂν αἴσϑωνται ἄρχειν ἑαυτῶν ἐπι- 

8 χειροῦντας. ὅτε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεϑυμούμεϑα. οὕτως 
ἐγιγνώσκομεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ πεφυκότι πάν- 
τῶν τῶν ἄλλων ῥᾷον εἴη ξῴων ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. 
ἐπειδὴ δὲ ἐνενοήσαμεν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς 
παμπόλλους μὲν ἀνθρώπους ἐχτήσατο πειϑομένους 
ἑαυτῷ, παμπόλλας δὲ πόλεις, πάμπολλα δὲ ἔϑνη. ἐκ 

τούτου δὴ ἠναγκαζόμεϑα μετανοεῖν μὴ οὔτε τῶν ἀδυ- 

νάτων οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ἦ τὸ ἀνθρώπων 
ἄρχειν, ἤν τις ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν 
ἴσμεν ἐθελήσαντας πείϑεσϑαι τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμ- 

πόλλων ἡμερῶν ὁδόν, τοὺς δὲ καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ 
οὐδ᾽ ἑωρακότας πώποτ᾽ αὐτόν, τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, καὶ ὅμως ἤϑελον αὐτῷ ὑπακούειν͵ 
καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων βασιλέων, 
καὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς παρειληφότων καὶ τῶν δι 
ἑαυτῶν κτησαμένων, ὥσϑ᾽ ὁ μὲν Σκύϑης καίπερ παμ- 

πόλλων ὄντων Σχυϑῶν ἄλλου μὲν οὐδενὸς δύναιτ᾽ ἂν 

ἔϑνους ἐπάρξαι, ἀγαπῴη δ᾽ ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔϑνους 
ἄρχων διαγένοιτο, καὶ ὁ Θρᾷξ Θρακῶν καὶ ὃ ᾿Ιλλυριὸς 

"» 



11Β.1. ΟΑΡ. 1. Π. 3 

Ἰλλυριῶν, καὶ τἄλλα δὲ ὡσαύτως ἔϑνη ἀκούομεν τὰ 
γοῦν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἔτι καὶ νῦν αὐτόνομα εἶναι [λέγε- 

ται] καὶ λελύσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων: Κῦρος δὲ παραλαβὼν 
ὡσαύτως οὕτω καὶ τὰ ἐν τῇ ᾿“σίᾳ ἔϑνη αὐτόνομα 
ὄντα ὁρμηϑεὶς σὺν ὀλίγῃ Περσῶν στρατιᾷ ἑκόντων 

μὲν ἡγήσατο Μήδων. ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων, κατε- 
στρέψατο δὲ Σύρους. ᾿Φσσυρίους. ᾿ἀραβίους. Καππα- 

δόκας. Φρύγας ἀμφοτέρους. “υδούς, Κᾶρας. Φοίνι- 

χας. Βαβυλωνίους. ἦρξε δὲ Βακτρίων καὶ ᾿Ινδῶν καὶ 
Κιλίκων, ὡσαύτως δὲ Σακῶν καὶ Παφλαγόνων καὶ 
Μαγαδιδῶν, καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐθνῶν, ὧν 
οὐδ᾽ ἂν τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν. ἐπῆρξε δὲ καὶ 
Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ ᾿4σίᾳ, καταβὰς δ᾽ ἐπὶ ϑάλατταν 
καὶ Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων. καὶ τοίνυν τούτων τῶν ὃ 
ἐθνῶν ἦρξεν οὔτε αὐτῷ ὁμογλώττων ὄντων οὔτε ἀλλή- 
λοις, καὶ ὅμως ἐδυνάσϑη ἐφικέσϑαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην 
γῆν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε καταπλῆξαι πάντας 

καὶ μηδένα ἐπιχειρεῖν αὐτῷ, ἐδυνάσϑη δὲ ἐπιϑυμίαν 
ἐμβαλεῖν τοσαύτην τοῦ αὐτῷ χαρίζεσϑαι ὥστε ἀεὶ τῇ 
αὐτοῦ γνώμῃ ἀξιοῦν κυβερνᾶσϑαι, ἀνηρτήσατο δὲ το- 
σαῦτα φῦλα ὅσα καὶ διελθεῖν ἔργον ἐστίν. ὅποι ἂν 

ἄρξηταί τις πορεύεσϑαι ἀπὸ τῶν βασιλείων. ἤν τε 

πρὸς ἕω ἤν τὲ πρὺς ἑσπέραν ἤν τε πρὸς ἄρκτον ἤν 
τὲ πρὺς μεσημβρίαν. ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς ἄξιον ὄντα ϑαυ-Ὁ 
μάξεσϑαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσχεψάμεϑα τίς ποτ᾽ ὧν 

γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποία τινὶ παι- 

δείᾳ παιδευϑεὶς τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀν- 
᾿ ϑοώπων. ὅσα οὖν καὶ ἐπυϑόμεϑα καὶ ἠσϑῆσϑα: δο- 

! χοῦμεν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα πειρασόμεϑα διηγήσασθαι. 

᾿ς Πατρὸς μὲν δὴ ὁ Κῦρος λέγεται γενέσϑαι Καμ- ΤΙ 
15 



ά 715. ΤΕ ΑΑΤῚ ΠΝ' 

βύσου Περσῶν βασιλέως᾽ ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ 
Περσειδῶν γένους ἦν" οἵ. δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως 
κλήξονται" μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μανδάνης γενέσϑαι 
ἡ δὲ Μανδάνη αὕτη ᾿“στυάγους ἦν ϑυγάτηρ τοῦ Μή- 

δὼν γενομένου βασιλέως. φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται 

καὶ ἄδεταν ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν 
κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανϑρωπότατος καὶ φιλομαϑέ- 

στατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα μὲν πόνον 
ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαι- 

Ὡνεῖσϑαι ἕνεκα. φύσιν μὲν δὴ τῆς μορφῆς καὶ τῆς 
ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται' ἐπαιδεύϑη γε 

μὴν ἐν Περσῶν νόμοις" οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οὗ νόμοι 
ἄρχεσϑαι τοῦ κοινοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιμελόμενοι οὐκ ἔνϑεν- 

περ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. αἵ μὲν γὰρ 
πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐϑέλει 

τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, καὶ αὐτοὺς τοὺς πρεσβυτέρους 

ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προστάττουσιν αὐτοῖς 

μὴ κλέπτειν μηδὲ ἁρπάξειν, μὴ βίᾳ εἰς οἰκίαν παριέ- 
ναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, μὴ ἀπει- 

ϑεῖν ἄρχοντι, καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως" ἣν δέ 
8τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέϑεσαν. οἵ 

δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὅπως τὴν 
ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἵ πολῖται οἷοι πονηροῦ 
τινος ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἐφέεσϑαι. ἐπιμέλονται δὲ ὧδε. 
ἔστιν αὐτοῖς ἐλευϑέρα ἀγορὰ καλουμένη, ἔνϑα τά τε 

βασίλεια καὶ τἄλλα ἀρχεῖα πεποίηται. ἐντεῦϑεν τὰ μὲν 
ὥνια καὶ οἵ ἀγοραῖον καὶ αἵ τούτων φωναὶ καὶ ἀπει- 
ροκαλίαι ἀπελήλανται εἰς ἄλλον τόπον, ὡς μὴ μιγνύ- 

ηται ἡ τούτων τύρβη τῇ τῶν πεπαιδευμένων εὐκοσμίᾳ. 

4 διήρηται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὰ ἡ περὶ τὰ ἀρχεῖα τέτταρα τ ον νοι υυυνυκδυνον νυν ϑδονυιν. . 



18:1. ΟΑΡ' Π. 5 

μέρη" τούτων δ᾽ ἔστιν ἕν μὲν παισίν, ἕν δὲ ἐφήβοις, 
ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς ὑπὲρ τὰ στρατεύ- 

σιμὰ ἔτη γεγονόσι. νόμῳ δ᾽ εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας. 

ἕχαστοι τούτων πάρεισιν, οἵ μὲν παῖδες ἅμα τῇ ἡμέρα 

καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες. οἵὗ δὲ γεραίτεροι ἡνίκ᾽ ἂν 

ἑχάστῳ προχωρῇ, πλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις, 
ἐν αἷς αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι. οἵ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶν- 

ται περὶ τὰ ἀρχεῖα σὺν τοῖς γυμνητικοῖς ὕπλοις πλὴν 
τῶν γεγαμηκότων᾽" οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιζητοῦνται, ἢν μὴ 

προῤῥηθῇ παρεῖναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι καλόν. ἄρ- ὕ 
χοντὲς δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων τῶν μερῶν εἰσι δώδεκα" 
δώδεχα γὰρ καὶ Περσῶν φυλαὶ διήρηνται. καὶ ἐπὶ μὲν 
τοῖς παισὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν 

δοκῶσι τοὺς παῖδας βελτίστους ἀποδεικνύναι" ἐπὶ δὲ 

τοῖς ἐφήβοις ἐκ τῶν τελείων ἀνδρῶν οἱ ἂν αὖ τοὺς 

ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρέχειν ἐπὶ δὲ τοῖς τελεί- 
οἱις ἀνδράσιν οἱ ἂν δοκῶσι παρέχειν αὐτοὺς μάλιστα 
τὰ τεταγμένα ποιοῦντας καὶ τὰ παραγγελλόμενα ὑπὸ 
τῆς μεγίστης ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ καὶ τῶν γεραιτέρων προ- 

στάται ἡρημένοι, [οἱ προστατεύουσιν.)] ὅπως καὶ οὗτοι 
τὰ καϑήκοντα ἀποτελῶσιν. ἃ δὲ ἑκάστῃ ἡλικίᾳ προσ- 
τέταχται ποιεῖν διηγησόμεϑα., ὡς μᾶλλον δῆλον γένη- 

ται ἧ ἐπιμέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἵ πολῖται. οἵ 8 

μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι 

μανθάνοντες δικαιοσύνην" καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο 
ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαϑησόμενοι. 
οὗ δ᾽ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς 
ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ 

πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς 
καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογέας καὶ 
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ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. οὺς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδὶ- 

Ἰ χοῦντας, τιμωροῦνται. κολάξουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως 

ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος 
οὗ ἕνεκὰ ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, 
δικάξονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι 

δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δὲ, 

κολάξουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς ἀχα- 

οίστους καὶ περὶ ϑεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ 
περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. ἕπεσϑαι δὲ δοκεῖ 
μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία" καὶ γὰρ αὕτη 

8 μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. δὲ- 

δάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην" μέγα δὲ 
συμβάλλεται εἰς τὸ μανϑάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σω- 

φρόνως διάγοντας. διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείϑε- 
σϑαι τοῖς ἄρχουσι" μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται 
ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειϑομένους τοῖς ἄρχου- 
σιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς 

καὶ ποτοῦ" μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι 
ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσϑεν ἀπιόντας γα- 

στρὺς ἕνεχα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἵ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ 

παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδα- 

σχάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρονται δὲ οἴκο- 
ὃὲν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν δέ, 

ἤν τις διψῇ, κώϑωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσα- 

σϑαι. πρὸς δὲ τούτοις μανϑάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ 
ἀκοντίζειν. μέχρι μὲν δὴ ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ 
γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς 

ϑτοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διά- 
γουσιν ὧδε. δέκα ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι 



118Β.1. ΟΑΡ. ΤΙ. " 

κοιμῶνται μὲν περὶ τὰ ἀρχεῖα, ὥσπερ προειρήκαμεν, 
καὶ φυλακῆς ἕνεκα τῆς πόλεως καὶ σωφροσύνης" δοκεῖ 

γὰρ αὕτη ἡ ἡλικία μάλιστα ἐπιμελείας δεῖσϑαι" παρ- 

ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι χρῆ- 
σϑαι ἤν τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. καὶ ὅταν μὲν 
δέῃ, πάντες μένουσι περὶ τὰ ἀρχεῖα" ὅταν δὲ ἐξίῃ 

βασιλεὺς ἐπὶ ϑήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλακῆς" 

ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός. ἔχειν δὲ δεῖ τοὺς 
ἐξιόντας τόξα καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῶ κο- 
πίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε 

τὸ μὲν ἀφεῖναι, τῷ δ᾽, ἐὰν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσϑαι. 
διὰ τοῦτο δὲ δημοσίᾳ τοῦ ϑηρᾶν ἐπιμέλονται, καὶ 10 

βασιλεὺς ὥσπερ καὶ ἐν πολέμῳ ἡγεμών ἐστιν αὐτοῖς 

καὶ αὐτός τε ϑηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμέλεται ὅπως 

ἂν ϑηρῶσιν, ὅτι ἀληϑεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη 

ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ γὰρ πρὼ ἀνί- 
στασϑαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη ἀνέχεσϑαι, γυμ- 
νάξει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις, ἀνάγκη δὲ καὶ 
τοξεῦσαι ϑηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν παραπίπτῃ͵ 
καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη ϑήγεσϑαι ὅταν τι 
τῶν ἀλκίμων ϑηρίων ἀνϑιστῆται" παίειν μὲν γὰρ δή- 
που δεῖ τὸ ὁμόσε γιγνόμενον, φυλάξασϑαι δὲ τὸ ἐπι- 

φερόμενον. ὥστε οὐ ῥάδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ ϑήρα 
ἄπεστι τῶν ἐν πολέμῳ παρόντων. ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τι 
τὴν ϑήραν ἄριστον ἔχοντες πλεῖον μέν, ὡς τὸ εἰκός, 
τῶν παίδων. τἄλλα δὲ ὅμοιον. καὶ ϑηρῶντες μὲν οὐκ 
ἂν ἀριστήσειαν, ἢν δέ τι δεήσῃ ἢ ϑηρίου ἕνεκα ἐπι- 
καταμεῖναι ἢ ἄλλως ἐθελήσωσι διατρῖψαι περὶ τὴν ϑή- 

ραν, τὸ οὖν ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὑστεραίαν 
αὖ ϑηρῶσι μέχρι δείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ 
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ἡμέρα λογίζονται, ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δαπανῶσι. 

τοῦτο δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθέζεσϑαι ἕνεχα., ἵν᾽ ἐάν τι καὶ 
ἐν πολέμῳ δεήσῃ, δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. καὶ ὄψον 

ὃξ τοῦτο ἔχουσιν οἱ τηλικοῦτοι ὅ,τι ἂν ϑηράσωσιν᾽" εἰ 

ὃξ μή, τὸ κάρδαμον. εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσϑίέ- 
εἰν ἀηδῶς. ὅταν κάρδαμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ. 

ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν. ἀναμνησϑήτω 

πῶς μὲν ἡδὺ μᾶξα καὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς 
δὲ ἡδὺ ὕδωρ πιεῖν διψῶντι. αἵ δ᾽ αὖ μένουσαι φυ- 

12 λαὶ διατρίβουσι μελετῶσαι τά τε ἄλλα ἃ παῖδες ὄντες 
ἔμαϑον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ διαγωνιξό- 
μενον ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ 

ς΄ 
2 

δημόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἄϑλα προτίϑεται" ἐν ἡἣ 

δ᾽ ἂν τῶν φυλῶν πλεῖστοι ὧσι δαημονέστατοι καὶ ἀν- 
δρικώτατοι καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἵ πολῖται 

καὶ τιμῶσιν οὐ μόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ 
καὶ ὅστις αὐτοὺς παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ 

τοῖς μένουσι τῶν. ἐφήβων αἱ ἀρχαί, ἤν τι ἢ φρουρῆ- 
σαι δεήσῃ ἢ κακούργους ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδρα- 

μεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος ἢ τάχους ἔργα ἐστί. 

ταῦτα μὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράττουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ 
δέκα ἔτη διατελέσωσιν, ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους 

18 ἄνδρας. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλϑωσι χρόνου οὗτοι αὖ πέντε 
καὶ εἴχοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μὲν ὥσπερ οἵ 
ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσϑαι, ἤν 

τι δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τὲ ἤδη ἔργα 
ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων. ἢν δέ ποι δέῃ στρατεύεσϑαι, 

τόξα μὲν οἵ οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ 
παλτὰ στρατεύονται, τὰ δ᾽ ἀγχέμαχα ὅπλα καλούμενα, 

ϑώρακά τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀρι- 
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στερᾷ, οἷόνπερ γράφονται οἵ Πέρσαι ἔχοντες, ἐν δὲ 
τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι 
ἐκ τούτων χκαϑίστανται πλὴν οἵ τῶν παίδων διδά- 

σκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ εἴχοσιν ἔτη διατελέ- 

σῶσιν. εἴησαν μὲν ἂν οὗτοι πλεῖόν τι γεγονότες ἢ τὰ 
πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς" ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα 

εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τε καὶ καλουμένους. οἵ δ᾽ 

αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς 
ἑαυτῶν. οἴχοι δὲ μένοντες δικάζουσι τά τε κοινὰ καὶ 

τὰ ἴδια πόώντα. καὶ ϑανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι, καὶ 
τὰς ἀρχὰς οὗτοι πάσας αἱροῦνται" καὶ ἤν τις ἢ ἐν 
ἐφήβοις ἢ ἐν τελείοις ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τῶν νομί- 
μῶν, φαίνουσι μὲν οἵ φύλαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν ἄλλων 

ὁ βουλόμενος. οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες ἐκχρίνου- 
σιν ὃ δὲ ἐκκριϑεὶς ἄτιμος διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον͵ 

Ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πο- 

λιτεία, μικρὸν ἐπάνειμι᾽ νῦν γὰρ ἐν βραχυτάτῳ ἂν 

δηλωϑείη διὰ τὰ προειρημένα. λέγονται μὲν γὰρ Πέρ- 

σαι ἀμφὶ τὰς δώδεκα μυριάδας εἶναι" τούτων δ᾽ οὐ- 
δεὶς ἀπελήλαται νόμῳ τιμῶν καὶ ἀρχῶν. ἀλλ᾽ ἔξεστι 
πᾶσι Πέρσαις πέμπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ 

κοινὰ τῆς δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ᾽ οἵ μὲν δυ- 

νάμενοι τρέφειν τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέμπουσιν, οἵ 

ὃὲ μὴ δυνάμενοι οὐ πέμπουσιν. οἱ δ᾽ ἂν παιδευϑῶσι 
παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις. ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν 

τοῖς ἐφήβοις νεανισκεύεσϑαι. τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευ- 
ϑεῖσιν οὕτως οὐκ ἔξεστιν. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφή- 
βοις διατελέσωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες. ἔξεστι τούτοις 
εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας συναλίξεσϑαι καὶ ἀρχῶν καὶ 

πσιμῶν μετέχειν. οἱ δ᾽ ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφή- 
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βοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς τελείους. οἱ δ᾽ ἂν αὖ 
ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν 

γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν δὴ οἷ γεραίτεροι διὰ 

πάντων τῶν καλῶν ἐληλυϑότες καϑίστανται" καὶ ἡ 

πολιτεία αὕτη, ἧ οἴονται χρώμενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. 
10 καὶ νῦν δὲ ἔτι ἐμμένει μαρτύρια καὶ τῆς μετρίας δὲ- 

’ με -“ Ν 7 9 " Ἁ ’, Χ αίτης αὐτῶν καὶ τοῦ ἐκπονεῖσϑαι τὴν δίαιταν. αἰσχρὸν 
» Ἂ ᾽" , -“ 2 Ι εἶ Χ ῇ " μὲν γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ πτύειν καὶ 

τὸ ἀπομύττεσϑαι καὶ τὸ φύσης μεστοὺς φαίνεσϑαι, 

αἰσχρὸν δέ ἐστι καὶ τὸ ἰόντα ποι φανερὸν γενέσϑαι ἢ 
τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα 

Ἁ ᾽ κ᾿} 2 [4 - Ἁ , ’, 

δὲ οὐκ ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ 

ἐχρῶντο καὶ τὸ ὑγρὸν ἐχπονοῦντες ἀνήλισκον, ὥστε 
ἄλλῃ πῃ ἀποχωρεῖν. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ πάντων Περ- 

- 42 ΄ τ Ἅ; 1 δ. ΄ ς ΄ “-“ 

σῶν ἔχομεν λέγειν" οὗ δ᾽ ἕνεκα ὃ λόγος ὡρμήϑη, νῦν 

λέξομεν τὰς Κύρου πράξεις ἀρξάμενοι ἀπὸ παιδός. 

17 Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλεῖον 

ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύϑη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων 

διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ μανϑάνειν ἃ δέοι 
καὶ εἰς τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ 

ῇ - ΄ , 2 ΄ 5 - τούτου τοῦ χρόνου μετεπέμψατο ᾿Δστυάγης τὴν ἑαυτοῦ 
ϑυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς" ἰδεῖν γὰρ ἐπεϑύμει, 
Ω᾽ 2 5.1 Ἢ ᾿ 4 Χ .} ᾽ 
ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν κἀγαϑὸν εἶναι. ἔρχεται ὃ 

αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὺς τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῦρον 
τὸν υἱὸν ἔχουσα. ὡς δὲ ἀφίκετο τάχιστα καὶ ἔγνω ὁ 
Κῦρος τὸν ᾿Δστυάγην τὴς μητρὸς πατέρα ὄντα, εὐϑὺς 

οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὧν ἠσπάξετό τε αὐτὸν 
»“, μ᾿ ᾿ ῇ ’ Ἁ ἤ 

ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεϑραμμένος καὶ πάλαι φι- 

λῶν ἀσπάζοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμημένον καὶ 
ὀφϑαλμῶν ὑπογραφῇ καὶ χρώματος ἐντρίψει καὶ κόμαις 
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προσϑέτοις, ἃ δὴ νόμιμα ἦν ἐν Μήδοις" ταῦτα γὰρ 
πάντα Μηδικά ἐστι, καὶ οἵ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἵ 

κάνδυες καὶ οἱ στρεπτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια 
τὰ περὶ ταῖς χερσίν, ἐν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴχοι καὶ νῦν 

ἔτι πολὺ καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ δίαιται εὐτελέ- 

στεραι᾿ ὁρῶν δὴ τὸν κόσμον τοῦ πάππου, ἐμβλέπων 

αὐτῷ ἔλεγεν, Ὦ μῆτερ, ὡς καλός μοι ὃ πάππος. ἐρω- 

τώσης ὃὲ αὐτὸν τῆς μητρὸς πότερος καλλίων αὐτῷ 

δοκεῖ εἶναι, ὃ πατὴρ ἢ οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦ- 
ρος, Ὦ, μῆτερ, Περσῶν μὲν πολὺ κάλλιστος ὃ ἐμὸς 
πατήρ, Μήδων μέντοι ὅσων ἑώρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς 

ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς ϑύραις πολὺ οὗτος ὃ ἐμὸς πάππος 

κάλλιστος. ἀντασπαξόμενος ὃὲ ὃ πάππος αὐτὸν καὶ 8 

στολὴν καλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς καὶ ψελίοις ἐτίμα 

καὶ ἐκόσμει, καὶ εἴ ποι ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ ἵππου χρυσο- 
χαλίνου περιῆγεν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώϑει πορεύεσϑαι. 

ὃ ὃὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος 

ἥδετο τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν μανϑάνων ὑπερέχαιρεν᾽ 

ἐν Πέρσαις γὰρ διὰ τὸ χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν 
ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν 
ἵππον πάνυ σπάνιον ἦν. δειπνῶν δὲ δὴ ὁ ᾿Δστυάγης 4 
σὺν τῇ ϑυγατρὶ καὶ τῷ Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα 
ὡς ἥδιστα δειπνεῖν, ἵνα ἧττον τὰ οἴκαδε ποϑοίη, προσ- 

ἥγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα 

χαὶ βρώματα. τὸν δὲ Κῦρον ἔφασαν λέγειν, Ὦ, πάππε, 
ὅσα πράγματα ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ. εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ 

πάντα τὰ λεκάρια ταῦτα διατείνειν τὰς χεῖρας καὶ ἀπο- 
γεύεσϑαι τούτων τῶν παντοδαπῶν βρωμάτων. Τί δέ, 

φάναι τὸν ᾿Δἀστυάγην, οὐ γὰρ πολύ σοι δοκεῖ εἶναι 
χάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον τοῦ ἐν Πέρσαις; τὸν δὲ Κῦρον 
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ΕΝ 
5 πρὸς ταῦτα ἀποκρίνασϑαι [λέγεται]. Οὔκ, ὦ πάππε, 

ἀλλὰ πολὺ ἁπλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ ὁδός 

ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐμπλησϑῆναι ἢ παρ᾽ ὑμῖν" ἡμᾶς μὲν γὰρ 

ἄρτος καὶ χρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ 

αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε, πολλοὺς δέ τινας ἑλιγμοὺς ἄνω 

καὶ κάτω πλανώμενοι μόλις ἀφικνεῖσϑε ὅποι ἡμεῖς πά- 

ὅλαι ἥκομεν. ᾽4λλ᾽΄, ὦ παῖ, φάναι τὸν ᾿ἀστυάγην. οὐκ 
ἀχϑόμενοι ταῦτα περιπλανώμεϑα᾽ γευόμενος δὲ καὶ 

σύ. ἔφη. γνώσει ὅτι ἡδέα ἐστίν. ᾿4λλὰ καὶ σέ. φάναι 

τὸν Κῦρον. ὁρῶ. ὦ πάππε, μυσαττόμενον ταῦτα τὰ 
βρώματα. καὶ τὸν ᾿ἡστυάγην ἐπερέσϑαι, Καὶ τίνι δὴ 

σὺ τεχμαιρόμενος. ὦ παῖ, λέγεις; Ὅτι σε. φάναι, ὁρῶ, 

ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου ἅψῃ. εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀπο- 

ψώμενον. ὅταν δὲ τούτων τινὸς ϑίγης. εὐθὺς ἀποκα- 

ϑαίρει τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμακτρα, ὡς πάνυ ἀχϑό- 

μενος ὅτι πλέα δοι ἀπ᾿ αὐτῶν ἐγένετο. πρὸς ταῦτα δὲ 
τὸν ᾿ἡστυάγην εἰπεῖν, Εἰ τοίνυν οὕτω γιγνώσκεις, ὦ 
παῖ, ἀλλὰ κρέα γε εὐωχοῦ, ἵνα νεανίας οἴκαδε ἀπέλ- 
ϑῃς. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν 
καὶ ϑήρεια καὶ τῶν ἡμέρων. καὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ 
ἑώρα πολλὰ τὰ χρέα. εἰπεῖν, Ἦ καὶ δίδως, φάναι, ὦ 
πάππε. πάντα ταῦτά μοι τὰ κρέα ὅ,τι ἂν βούλωμαι 

αὐτοῖς χρῆσϑαι; Νὴ Δία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. 
1 ἐνταῦϑα δὴ τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι 

τοῖς ἀμφὶ τὸν πάππον ϑεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ, 

Σοὶ μὲν τοῦτο ὅτι προϑύμως μὲ ἱππεύειν διδάσκεις, 
σοὶ δ᾽ ὅτι μοι παλτὸν ἔδωκας" νῦν γὰρ τοῦτ᾽ ἔχω" 
σοὶ δ᾽ ὅτι τὸν πάππον καλῶς ϑεραπεύεις. σοὶ δ᾽ ὅτι 

μου τὴν μητέρα τιμᾷς" τοιαῦτα ἐποίει. ἕως διεδέδου 
8βπάντα ἃ ἔλαβε κρέα. Σάκᾳ δέ, φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, 

»χ 
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τῷ οἰνοχόῳ, ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν δίδως; ὃ 
ὃὲ Σάκας ἄρα καλός τε ὧν ἐτύγχανε καὶ τιμὴν ἔχων 

προσάγειν τοὺς δεομένους ᾿“στυάγους καὶ ἀποκωλύειν 

οὺς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι προσάγειν. καὶ τὸν 

Κῦρον ἐπερέσθαι προπετῶς ὡς ἂν παῖς μηδέπω ὑπο- 

πτήσσων. Διὰ τί δή, ὦ πάππε. τοῦτον οὕτω τιμᾶς; 

καὶ τὸν ᾿ἀστυάγην σκώψαντα εἰπεῖν, Οὐχ δρᾶς, φάναι, 
ὡς καλῶς οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχημόνως; οἱ δὲ τῶν βασι- 

λέων τούτων οἰνοχόοι κομψῶς τε οἰνοχοοῦσι καὶ κα- 

ϑαρείως ἐγχέουσι καὶ διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις 

ὀχοῦντες τὴν φιάλην καὶ προσφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν 

τὸ ἔχπωμα εὐληπτότατα τῷ μέλλοντι πίνειν. Κέλευσον 9 
δή, φάναι, ὦ πάππε, τὸν Σάκαν καὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ 
ἔχπωμα. ἵνα κἀγὼ καλῶς δοι πιεῖν ἐγχέας ἀνακτήσω- 

μαΐί σε, ἢν δύνωμαι. καὶ τὸν κελεῦσαι δοῦναι. λαβόν- 

τα δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μὲν δὴ εὖ κλύσαι τὸ ἔχπωμα 
ὥσπερ τὸν Σάκαν ἑώρα, οὕτω δὲ στήσαντα τὸ πρόσ- 

πον σπουδαίως καὶ εὐσχημόνως πῶς προσενεγκεῖν 

καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ μητρὶ 

καὶ τῷ ᾿“στυάγει πολὺν γέλωτα παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν 
δὲ τὸν Κῦρον ἐκγελάσαντα ἀναπηδῆσαι πρὸς τὸν πάπ- 
πον καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπεῖν, Ὦ Σάκα, ἀπόλωλας᾽ 
ἐχβαλῶ σε ἐκ τῆς τιμῆς" τά τε γὰρ ἄλλα, φάναι. σοῦ 
κάλλιον οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐχπίομαι αὐτὸς τὸν οἶνον. 
οἵ δ᾽ ἄρα τῶν βασιλέων οἰνοχόοι. ἐπειδὰν διδῶσι τὴν 
φιάλην, ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ κυάϑῳ εἰς τὴν ἀρι- 
στερὰν χεῖρα ἐγχεάμενοι χαταρροφοῦσι, τοῦ δὴ εἰ 

φάρμακα ἐγχέοιεν μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς. ἐκ τούτου δὴ 10 

ὃ ᾿“στυάγης ἐπισκώπτων, Καὶ τί δή, ἔφη. ὦ Κῦρε, 
τἄλλα μιμούμενος τὸν Σάκαν οὐκ ἀπερρόφησας τοῦ 
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οἴνου; Ὅτι, ἔφη. νὴ 4έα ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρα- 

τῆρι φάρμακα μεμιγμένα εἴη. καὶ γὰρ ὅτε εἱστίασας 
σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεϑλίοις, σαφῶς κατέμαϑον 

φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ πῶς δὴ σὺ τοῦτο. 

ἔφη, ὦ παῖ. κατέγνως: Ὅτι νὴ 4 ὑμᾶς ἑώρων καὶ 
ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι δφαλλομένους. πρῶτον 

μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς παῖδας ποιεῖν, ταῦτα 

αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκεκράγειτε, ἐμαν- 

ϑάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ἤδετε δὲ καὶ μάλα γελοίως. 
οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ἄδοντος ὥμνυτε ἄριστα ἄδειν" 
λέγων δὲ ἕκαστος ὑμῶν τῆν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἔπειτ᾽ εἰ 

ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ ὕπως ὀρχεῖσϑαι ἐν δυϑμῷ, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρϑοῦσϑαι ἐδύνασϑε. ἐπελέλησϑε δὲ παντά- 
πασι σύ τε ὅτι βασιλεὺς ἦσϑα, οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ 
ἄρχων. τότε γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον κατέμαϑον ὅτι 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ ἰσηγορία ὃ ὑμεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε" οὐδέ- 

11 ποτὲ γοῦν ἐσιωπᾶτε. καὶ ὃ ᾿“στυάγης λέγει, Ὁ δὲ σὸς 
πατήρ. ὦ παῖ, πίνων οὐ μεϑύσκεται; Οὐ μὰ 4, 
ἔφη. ᾿4λλὰ πῶς ποιεῖ; “Ιιψῶν παύεται, ἄλλο δὲ κακὸν 

οὐδὲν πάσχει" οὐ γάρ, οἶμαι, ὦ πάππε, Σάκας αὐτῷ 
οἰνοχοεῖ. καὶ ἡ μήτηρ εἶπεν. ᾿Δ4λλὰ τί ποτε σύ, ὦ παῖ, 
τῷ Σάκᾳ οὕτω πολεμεῖς; τὸν ὃὲ Κῦρον εἰπεῖν, Ὅτι 
νὴ Δία. φάναι, μισῶ αὐτόν" πολλάκις γὰρ μὲ πρὸς 

τὸν πάππον ἐπιϑυμοῦντα προσδραμεῖν οὗτος ὃ μιαρώ- 

τατος ἀποκωλύει. ἀλλ᾽ ἱκετεύω. φάναι, ὦ πάππε. δός 

μοι τρεῖς ἡμέρας ἄρξαι αὐτοῦ. καὶ τὸν ᾿“στυάγην εἰ- 
πεῖν. Καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ; καὶ τὸν Κῦρον φά- 
ψαι, Στὰς ἂν ὥσπερ οὗτος ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα ὁπότε 
βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι οὔπω 
δυνατὸν τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν" σπουδάζει γὰρ πρός τινας" 
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εἶθ᾽ ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι λοῦ- 
ται εἰ ὃὲ πάνυ σπουδάξοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι 
παρὰ ταῖς γυναιξίν ἐστιν᾽ ἕως παρατείναιμι τοῦτον 
ὥσπερ οὗτος ἐμὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων. τοσαύ- 12 
τας μὲν αὐτοῖς εὐθυμίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ" τὰς 
δ᾽ ἡμέρας, εἴ τινος αἴσϑοιτο δεόμενον ἢ τὸν πάππον 

ἢ τὸν τῆς μητρὸς ἀδελφόν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φϑάσαι 
τοῦτο ποιήσαντα ὅ,τι γὰρ δύναιτο ὁ Κῦρος ὑπερ- 

ἔχαιρεν αὐτοῖς χαριζόμενος. 
Ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα 18 

πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ ᾿Δστυάγης κατα- 
λιπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν 
ἅπαντα τῷ πατρὶ χαρίξεσϑαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα 
χαλεπὸν εἶναι νομίξειν καταλιπεῖν. ἔνϑα δὴ ὁ ᾿4στυά- 
γῆς λέγει πρὸς τὸν Κῦρον, Ὦ, παῖ. ἢν μένῃς παρ᾽ 14 
ἐμοί, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας 
ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰσιέναι ὡς ἐμέ, ἐπὶ σοὶ 
ἔσται" καὶ χάριν σοι εἴσομαι ὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃς 
ὡς ἐμέ. ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς ἐμοῖς χρήσει καὶ ἄλλοις 
ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὺς 
ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ἔπειτα δὲ ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ με- 
τρέως σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει ὁδὸν πορεύσει. 
ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ ϑηρία δίδωμί σοι 

καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν τάχιστα 
ἱππεύειν μάϑῃης. διώξει. καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντίξων 

καταβαλεῖς ὥσπερ οὗ μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ 

σοι ἐγὼ συμπαίστορας παρέξω. καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν 
βούλῃ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα εἷς- 1ῦ 
πὲν ὃ ̓ Δστυάγης, ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον 
βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ 
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ταχὺ εἶπεν ὅτι μένειν βούλοιτο. ἐπερωτηϑεὶς δὲ πάλιν 

ὑπὸ τῆς μητρὸς διὰ τί εἰπεῖν λέγεται, Ὅτι οἴκοι μὲν 

τῶν ἡλίκων καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κράτιστος εἶναι, ὦ 

μῆτερ, καὶ ἀκοντίξων καὶ τοξεύων, ἐνταῦϑα δὲ οἶδ᾽ 

ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν ἡλίκων" καὶ τοῦτο εὖ 

ἴσϑι. ὦ μῆτερ. ἀϑν ὅτι ἐμὲ πάνυ ἀνιᾷ. ἣν δέ ἂν 

καταλίπῃς. ἐνθάδε καὶ μάϑω ἱππεύειν, ὅταν μὲν ἐν 

Πέρσαις ὦ, οἶμαί σοι ἐκείνους τοὺς ἀγαϑοὺς τὰ πε- 

ξικὰ ῥαδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω. ἐν- 

ϑάδε πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαϑῶν ἱππέων κράτιστος 

ἢν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. τὴν δὲ μητέρα εἰπεῖν, 

160 Τὴν δὲ δικαιοσύνην, ὦ παῖ, πῶς μαϑήσει ἐνθάδε 

ἐκεῖ ὄντων σοι τῶν διδασκάλων; καὶ τὸν Κῦρον φά- 

ναι, ᾽4λλ᾽, ὦ μῆτερ, ἀκριβῶς ταῦτά γε οἶδα. Πῶς σὺ 

οἶσϑα; τὴν Μανδάνην εἰπεῖν. Ὅτι, φάναι; ὁ διδά- 

σκαλός μὲ ὡς ἤδη ἀκρυβοῦμεα τὴν δικαιοσύνην καὶ 

ἄλλοις καϑίστη δικάξειν. καὶ τοίνυν, φάναι, ἐπὶ μιᾷ 

1Ἰ ποτε δίκῃ πληγὰς ἔλαβον ὡς οὐκ ὀρϑῶς δικάσας. ἦν 

δὲ ἡ δίκη τοιαύτη. παῖς μέγας μικρὸν ἔχων χιτῶνα 

παῖδα μικρὸν μέγαν ἔχοντα χιτῶνα ἐχδύσας αὐτὸν τὸν 

μὲν ἑαυτοῦ ἐχεῖνον ἠμφίεσε, τὸν δ᾽ ἐκείνου αὐτὰ 

ἐνέδυ. ἐγὼ οὖν τούτοις δικάξων ἔγνων βέλτιον εἶναι 

ἀμφοτέροις τὸν ἁρμόττοντα ἑκάτερον χιτῶνα ἔχειν. ἐν 

δὲ τούτῳ με ἔπαισεν ὃ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε, 

μὲν τοῦ ἁρμόττοντος εἴην κριτής, οὕτω δέοι ΡΥΝΝ 

ὁπότε δὲ Μρῦνρι δέοι ποτέρου ὁ χιτὼν εἴη, τοῦτ᾽ ἔφη 

σχεπτέον εἶναι τίς κτῆσις δικαία ἐστί, πότερα τὸν βίᾳ 

ἀφελόμενον ἔχειν ἢ τὸν ποιησῴμενον ἢ πριάμενοι 

κεχτῆσϑαι" ἐπεὶ δ᾽, ἔφη; τὸ μὲν νόμιμον δίκαιον εἷς 

ναι, τὸ δὲ ἄνομον βίαιον, σὺν τῷ νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ 
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τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίϑεσϑαι. οὕτως ἐγώ σοι, ὦ 

μῆτερ, τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη ἀκριβῶ" ἢν δέ 

τι ἄρα προσδέωμαι, ὃ πάππος με, ἔφη, οὗτος ἐπιδι- 

δάξει. ᾿4λλ᾽ οὐ ταὐτά. ἔφη, ὦ παῖ, παρὰ τῷ πάππῳ 18 

καὶ ἐν Πέρσαις δίκαια ὁμολογεῖται. οὗτος μὲν γὰρ 
τῶν ἐν Μήδοις πάντων ἑαυτὸν δεσπότην πεποίηκεν, 

ἐν Πέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νομίξεται. καὶ ὁ 
σὸς πατὴρ πρῶτος τὰ τεταγμένα μὲν ποιεῖ τῇ πόλει͵ 

τὰ τεταγμένα δὲ λαμβάνει, μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ 
ψυχὴ ἀλλ᾽ ὃ νόμος ἐστίν. ὅπως οὖν μὴ ἀπολεῖ μαστι- 

γούμενος, ἐπειδὰν οἴκοι ἧς, ἂν παρὰ τούτου μαϑὼν 
ἥκῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικὸν, ἐν ὦ ἐστι τὸ 

πλεῖον οἴεσθαι χρῆναι πάντων ἔχειν. ᾿4λλ᾿᾽ ὅ γε σὸς 

πατήρ, εἶπεν ὃ Κῦρος, δεινότερός ἐστιν, ὦ μῆτερ, δὲ- 
δάσκειν μεῖον ἢ πλεῖον ἔχειν' ἢ οὐχ ὁρᾶς, ἔφη, ὅτι 

καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν αὑτοῦ μεῖον ἔχειν; 

ὥστε ϑάρρει, ὡς ὅ γε σὸς πατὴρ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα 

οὔτ᾽ ἐμὲ πλεονεκτεῖν μαϑόντα ἀποπέμψει. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος" τέλος δὲῖΥ 
ἡ μὲν μήτηρ ἀπῆλϑε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ 
ἐτρέφετο. καὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο 
ὥστε οἰχείως διακεῖσϑαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν 
ἀνήρτητο, προσιὼν καὶ ἔνδηλος ὧν ὅτι ἠσπάξετο αὐ- 
τῶν τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς 

παῖδας ἐχέλευον τοῦ Κύρου δεῖσϑαι διαπράξασϑαι σφί- 
σιν, ὁ δὲ Κῦρος, ὅ,τι δέοιντο αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ 
τὴν φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν περὶ παντὸς ἐποι- 

Τ εἴτο διαπράττεσθαι, καὶ ὃ ᾿Δστυάγης δὲ ὅ,τι δέοιτο 3 
αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μὴ οὐ χαρί- 
ξεσϑαι. καὶ γὰρ ἀσϑενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέ- 

ΣΧΟΠΟΡΉ. Οστορ. τος. ἃ Ηᾷΐσ. 2 
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λειπὲ τὸν πάππον οὐδὲ χλάων ποτὲ ἐπαύετο, ἀλλὰ 
δῆλος ἦν πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο μή οἱ ὃ πάππος ἀπο- 
ϑάνῃ" καὶ γὰρ ἐκ νυχτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿4στυάγης. 

πρῶτος ἠσϑάνετο Κῦρος καὶ πάντων ἀοκνότατα ἀνε- 
πήδα ὑπηρετήσων ὅ.τι οἴοιτο χαριεῖσθαι, ὥστε παντά- 

παόδιν ἀνεχτήσατο τὸν ᾿“στυάγην. 

8 Καὶ ἦν μὲν ἴσως πολυλογώτερος, ἅμα μὲν διὰ 
τὴν παιδείαν. ὅτι ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου καὶ 
διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλλων, 
ὁπότε δικάξοι, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαϑὴς εἶναι πολλὰ 
μὲν αὐτὸς ἀεὶ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα 
τυγχάνοι, καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ 

ἀγχίνους εἶναι ταχὺ ἀπεκρίνετο, ὥστ᾽ ἐκ πάντων τού- 
τῶν ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ" ἀλλ᾽ ὥσπερ γὰρ 

ἐν δώματι, ὅσοι νέοι ὄντες μέγεϑος ἔλαβον, ὅμως ἐμ- 
φαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, 

οὕτω καὶ Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας οὐ ϑράσος διε- 

φαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία, ὥστ᾽ ἐπεϑύμει 

ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν ἢ σιωπῶντι παρεῖναι. 

4 Ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὃ χρόνος σὺν τῷ μεγέϑει 
εἰς ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσϑαι, ἐν τούτῳ δὴ τοῖς 
μὲν λόγοις μανοτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρα, 
αἰδοῦς δ᾽ ἐνεπίμπλατο, ὥστε καὶ ἐρυϑραίνεσϑαι ὁπότε 
συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ τὸ σκυλακῶδες τὸ 

πᾶσιν ὁμοίως προσπίπτειν οὐκέϑ᾽ ὁμοίως [προπετὲς] 
εἶχεν. οὕτω δὴ ἡσυχαίτερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συν- 
ουδσίαις πάμπαν ἐπίχαρις. καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίξονται 

πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλήλους, οὐχ ἃ κρείττων ἤδει 

ὥν, ταῦτα προυκαλεῖτο τοὺς συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ 

ἤδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα, ἐξῆρχε, φάσκων κάλλιον 
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αὐτῶν ποιήσειν. καὶ κατῆρχεν ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς 

ἵππους ἢ διατοξευσόμενος ἢ διακοντιούμενος ἀπὸ τῶν 
ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος ὥν, ἡττώμενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ μάλιστα ἐγέλα. ὡς δ᾽ οὐκ ἀπεδίδρασκεν ἐκ τοῦ ὅ 
 ἡττᾶσϑαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν ὃ ἡττῷῶτο, ἀλλ᾽ ἐκαλινδεῖτο 
ἐν τῷ πειρᾶσϑαι αὖϑις βέλτιον ποιεῖν. ταχὺ μὲν εἰς 
τὸ ἴσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι. ταχὺ δὲ παρήει 
διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ 
ϑηρία ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, 

ὥστε ὁ ᾿Αστυάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν ϑηρία. 

καὶ ὁ Κῦρος αἰσϑόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναιτό 

οἱ ξῶντα πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτόν, Ὦ, πάππε, 
τί σε δεῖ ϑηρία ζητοῦντα πράγματ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐὰν 

ἐμὲ ἐχπέμπῃς ἐπὶ ϑήραν σὺν τῷ ϑείῳ. νομιῶ ὅσα ἂν 
ἴδω ϑηρία., ἐμοὶ ταῦτα τρέφεσϑαι. ἐπιϑυμῶν δὲ σφό- ὁ 
δρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν ϑήραν οὐκέϑ᾽ ὁμοίως λιπαρεῖν 
ἐδύνατο ὥσπερ παῖς ὥν, ἀλλ᾽ ὀχνηρότερον προσῇει. 
καὶ ἃ πρόσϑεν τῷ Σάκᾳ ἐμέμφετο ὅτι οὐ παρίει αὐ- 
τὸν πρὸς τὸν πάππον. αὐτὸς ἤδη Σάκας ἑαυτῷ ἐγίγ- 

ψετο οὐ γὰρ προσήει, εἰ μὴ ἴδοι εἰ καιρὸς εἴη, καὶ 

τοῦ Σάκχα ἐδεῖτο πάντως σημαίνειν αὐτῷ ὁπότε ἐγχω- 
ροίη [καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη} ὥστε ὃ Σάκας ὑπερεφίλει 
ἤδη καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. ι 

Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὁ ᾿Α“στυάγης σφόδρα αὐτὸν 
ἐπιθυμοῦντα ἔξω ϑηρᾶν, ἐκπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ ϑείῳ 
καὶ φύλακας συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων πρεσβυτέρους, ὅπως 
ἀπὸ τῶν δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν ἀγ- 

᾿ ρίων τε φανείη ϑηρίων. ὃ οὖν Κῦρος τῶν ἑπομένων 

προθύμως ἐπυνϑάνετο ποίοις οὐ χρὴ ϑηρίοις πελάξειν 

καὶ ποῖα χρὴ θαρροῦντα διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι 
9 Ἐ 
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ἄρκτοι τὲ πολλοὺς ἤδη πλησιάσαντας διέφϑειραν καὶ 

κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις, αἷ δὲ ἔλαφοι καὶ 
δορχάδες καὶ οἵ ἄγριοι οἷες καὶ οἵ ὄνοι οἵ ἄγριοι ἀσι- 
νεῖς εἰσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας ὅτι 

δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ ϑηρία᾽ πολλοὺς 
8 γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις καταχρημνισϑῆναι. καὶ ὁ 

Κῦρος πάντα ταῦτα ἐμάνϑανε προϑύμως" ὡς δὲ εἶδεν 
ἔλαφον ἐκπηδήσασαν, πάντων ἐπιλαϑόμενος ὧν ἤκου- 
δεν ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπῃ ἔφευγε. καί πὼς 

διαπηδῶν αὐτῷ ὃ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα. καὶ μικροῦ 

κἀκεῖνον ἐξετραχήλισεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὁ Κῦ- 

ρος μόλις πως, καὶ ὃ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ 

πεδίον ἦλϑεν., ἀκοντίδας καταβάλλει τὴν ἔλαφον. κα- 
λόν τι χρῆμα καὶ μέγα. καὶ ὃ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν" 
οὗ δὲ φύλακες προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν [καὶ 
ἔλεγον] εἰς οἷον κίνδυνον ἔλϑοι, καὶ ἔφασαν κατερεῖν 

αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος εἱστήκει καταβεβηκώς, καὶ ἀκού- 

ὧν ταῦτα ἠνιᾶτο. ὡς δ᾽ ἤσϑετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν 
ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, καὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ 
ἀντίου κάπρον προςφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ δια- 

τεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατέσχε 

οτὸν κάπρον. ἐνταῦϑα μέντοι ἤδη καὶ ὃ ϑεῖος αὐτῷ 
ἐλοιδορεῖτο, τὴν ϑρασύτητα ὁρῶν. ὃ δ᾽ αὐτοῦ λοιδο- 

ρουμένου ὅμως ἐδεῖτο ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι 

εἰσκομίσαντα δοῦναι τῷ πάππῳ. τὸν δὲ ϑεῖον εἰπεῖν 
φασιν, ᾿᾽4λλ᾽ ἣν αἴσϑηται ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ μόνον 

λοιδορήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐμοί, ὅτε σε εἴων. Καὶ ἣν 

βούληται. φάναι αὐτόν, μαστιγωσάτω. ἐπειδάν γε ἐγὼ 

δῶ αὐτῷ. καὶ σύγε, ὅ,τι βούλει, ἔφη, ὦ ϑεῖε, τιμω- 
ρησάμενος ταῦτα ὅμως χάρισαί μοι. καὶ ὁ Κυαξάρης 
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μέντοι τελευτῶν εἶπε, Ποίει ὅπως βούλει" σὺ γὰρ νῦν 
γε ἡμῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἰδ- τὸ 
κομίσας τὰ ϑηρία ἐδίδου τε τῷ πάππῳ καὶ ἔλεγεν 

ὅτι αὐτὸς ταῦτα ϑηράσειεν ἐκείνῳ. καὶ τὰ ἀκόντια 
ἐπεδείκνυ μὲν οὔ. κατέϑηκε δὲ ἡματωμένα ὅπου ὥὦετο 
τὸν πάππον ὄψεσϑαι. ὁ δὲ ᾿ἀστυάγης ἄρα εἶπεν, ᾽4λλ᾽, 
ὦ παῖ, δέχομαι μὲν ἔγωγε ἡδέως ὅσα σὺ δίδως. οὐ 
μέντοι δέομαί γε τούτων οὐδενός, ὥστε σε κινδυνεύ- 

είν. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη. Εἰ τοίνυν μὴ σὺ δέει. ἱκετεύω, 

ὦ πάππε, ἐμοὶ δὸς αὐτά. ὕπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ 
διαδῶ. ᾿᾽41λλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὁ ᾿Δ4στυάγης. καὶ ταῦτα λα- 

βὼν διαδίδου ὅτῳ σὺ βούλει καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα 

ἐθέλεις. καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τὲ ἄρας τοῖς παισὶ τι 

 χαὶ ἅμα ἔλεγεν, Ὦ, παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμεν ὅτε 
τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ ϑηρία ἐθηρῶμεν᾽" ὅμοιον ἔμοιγε 

δοχεῖ εἶναι οἷόνπερ εἴ τις δεδεμένα ξῷα ϑηρῴη. πρῶ- 
τον μὲν γὰρ ἐν μικρῷ χωρίῳ ἦν, ἔπειτα λεπτὰ καὶ 
ψωραλέα, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν χωλὸν ἦν. τὸ δὲ κολοβόν" 
τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ λειμῶσι ϑηρία ὡς μὲν καλά, 
ὡς δὲ μεγάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἱ μὲν 
ἔλαφοι ὥσπερ πτηναὶ ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανόν, οἵ 

ὃὲ χάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείους 
ὁμόσε ἐφέροντο: ὑπὸ ὃὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁμαρ- 

τεῖν οἷόν τ᾽ ἦν αὐτῶν" καλλίω δή, ἔφη. ἔμοιγε δοκεῖ 

καὶ τεϑνηχότα εἶναι ταῦτα ἢ ξῶντα ἐκεῖνα τὰ περιω- 
χοδομημένα. ἀλλ᾽ ἄρα ἄν, ἔφη. ἀφεῖεν καὶ ὑμᾶς οἵ 

πατέρες ἐπὶ ϑήραν; Καὶ ῥαδίως γ᾽ ἄν, ἔφασαν. εἰ 

᾿᾿στυάγης κελεύοι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Τίς οὖν ἂν 19 
ἡμῖν ᾿Δστυάγει μνησϑείη; Τίς γὰρ ἄν. ἔφασαν, σοῦ 
γ)ὲ ἱχανώτερος πεῖσαι; ᾿4λλὰ μὰ τὸν Δία, ἔφη. ἐγὼ 
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μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅστις ἄνϑρωπος γεγένημαι" οὐδὲ γὰρ οἷός 
τ᾽ εἰμὶ λέγειν ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς τὸν πάπ- ὁ 

πον ἐκ τοῦ ἴσου ἔτι δύναμαι. ἢν δὲ τοσοῦτον ἐπιδι- 
δῶ. δέδοικα, ἔφη, μὴ παντάπασι βλάξ τις καὶ ἠλίϑιος 

γένωμαι" παιδάριον δ᾽ ὧν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν 

εἶναι. καὶ οἵ παῖδες εἶπον, Πονηρὸν λέγεις τὸ πρᾶγ- 
μα, εἰ μηδ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν ἄν τι δέῃ δυνήσει πράττειν, 
ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται δεῖσϑαι 

18 ἡμᾶς. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος ἐδήχϑη, καὶ σιγῇ 
ἀπελθὼν διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾶν εἰσῆλϑεν, 
ἐπιβουλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς τὸν πάπ- 

πον καὶ διαπράξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν ὧν ἐδέ- 

οντο. ἤρξατο οὖν ὧδε. 
Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ πάππε, ἤν τις ἀποδρᾷ δε τῶν 

οἰκετῶν καὶ λάβῃς αὐτόν, τί αὐτῷ χρήσει; Τί ἄλλο, 

ἔφη, ἢ δήσας ἐργάξεσϑαι ἀναγκάσω; Ἢν δὲ αὐτόματος 
πάλιν ἔλϑῃ. πῶς ποιήσεις; Τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ μαστι- 

γώσας γε, ἵνα μὴ αὖϑις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρή- 
σομαι; Ὥρα ἄν, ἔφη ὁ Κῦρος, σοὶ παρασκευάξεσϑαι 
εἴη ὅτῳ μαστιγώσεις μὲ. ὡς βουλεύομαΐξ γε ὅπως δὲ 

ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ ϑήραν. καὶ ὁ ᾿Ζστυ- 
ἄάγης, Καλῶς. ἔφη, ἐποίησας προειπών" ἔνδοθεν γὰρ, 

ἔφη, ἀπαγορεύω δοι μὴ κινεῖσϑαι. χαρίεν γάρ, ἔφη. 

εἰ ἕνεχα κρεαδίων τῇ ϑυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβουχο- 
14 λήσαιμι. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐπείϑετο μὲν καὶ 

ἔμενεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυϑρωπὸς ὧν σιωπῇ διῆγεν. 
ὁ μέντοι ᾿4στυάγης ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούμενον ἰἐσχυ- 
ρῶς, βουλόμενος αὐτῷ χαρίξεσϑαι ἐξάγει ἐπὶ ϑήραν, 
καὶ πεξοὺς πολλοὺς καὶ ἱππέας συναλίσας καὶ τοὺς 

παῖδας καὶ συνελάσας εἰς τὰ ἱππάσιμα χωρία τὰ ϑηρία 



ἘΒΒ.. 1: ὍΑΔΡ ΤΙ 25 

ἐποίησε μεγάλην ϑήραν. καὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν αὖὐ- 
τὸς ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησ- 

ϑείη ϑηρῶν. ὃ δὲ Κῦρος οὐκ εἴα κωλύειν, ἀλλ᾽, Εἰ 
βούλει. ἔφη. ὦ πάππε, ἡδέως μὲ ϑηρᾶν, ἄφες τοὺς 

χατ᾽ ἐμὲ πάντας διώκειν καὶ διαγωνίξεσϑαι ὅπως ἕκα- 

στος κράτιστα δύναιτο. ἐνταῦϑα δὴ ὁ ᾿“στυάγης ἀφί. 1 
σι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ ϑηρία καὶ 

φιλονικοῦντας καὶ διώχοντας καὶ ἀκοντίζοντας. καὶ 

Κύρῳ ἥδετο οὐ δυναμένῳ σιγᾶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ σκύλακι γενναίῳ ἀνακλάξοντι, ὁπότε πλησιάξοι 

ϑηρίῳ, καὶ παρακαλοῦντι ὀνομαστὶ ἕκαστον. καὶ τοῦ 
μὲν χαταγελῶντα αὐτὸν ὁρῶν ηὐφραίνετο, τὸν δέ 
τινα καὶ ἐπαινοῦντα [αὐτὸν ἠσϑάνετο] οὐδ᾽ ὁπωστι- 

οὖν φϑονερῶς. τέλος δ᾽ οὖν πολλὰ ϑηρία ἔχων ὁ 
᾿στυάγης ἀπήει. καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἥἤσϑη τῇ τότε 
θήρα ὥστε ἀεὶ ὁπότε οἷόν τ᾽ εἴη συνεξήει τῷ Κύρῳ 
καὶ ἄλλους τε πολλοὺς παρελάμβανε καὶ τοὺς παῖδας, 

Κύρου ἕνεκα. τὸν μὲν δὴ πλεῖστον χρόνον οὕτω διῆ- 

γεν ὃ Κῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς μὲν καὶ ἀγαϑοῦ τινος 
συναίτιος ὥν, κακοῦ δὲ οὐδενός. 

᾿Δμφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ἔτη γενομένου αὖὐ- 16 
τοῦ ὁ υἱὸς τοῦ ᾿ἀσσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων 
ἐπεθύμησεν αὐτὸς ϑηρᾶσαι εἰς τοῦτον τὸν χρόνον. 

ἀκούων οὖν ἐν τοῖς μεϑορίοις τοῖς τε αὑτῶν καὶ τοῖς 

Μήδων πολλὰ ϑηρία εἶναι ἀϑήρευτα διὰ τὸν πόλεμον. 
ἐνταῦϑα ἐπεθύμησεν ἐξελθεῖν. ὅπως οὖν ἀσφαλῶς 

ϑηρῴώη, ἱππέας τε προσέλαβε πολλοὺς καὶ πελταστάς, 

οἵτινες ἔμελλον αὐτῷ ἐκ τῶν λασίων τὰ ϑηρία ἐξελᾶν 
εἰς τὰ ἐργάσιμά τε καὶ εὐήλατα. ἀφικόμενος δὲ ὅπου 
ἦν αὐτοῖς τὰ φρούρια καὶ ἡ φυλακή, ἐνταῦϑα ἐδει- 
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εἰ πνοποιεῖτο, ὡς πρὼ τῇ ὑστεραίᾳ ϑηράσων. ἤδη δὲ 

ἑσπέρας γενομένης ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσϑεν φυλακῇ ἔρ- 

χεται ἐκ πόλεως καὶ ἱππεῖς καὶ πεξοί. ἔδοξεν οὖν αὐ- 

τῷ πολλὴ στρατιὰ παρεῖναι" δύο γὰρ ὁμοῦ ἦσαν φυ- 

λακαί, πολλούς τὲ αὐτὸς ἧκεν ἔχων ἱππέας καὶ πεξούς. 

ἐβουλεύσατο οὖν κράτιστον εἶναι λεηλατῆδσαι ἐκ τῆς 

Μηδικῆς, καὶ λαμπρότερόν τ᾽ ἂν φανῆναι τὸ ἔργον 

τῆς ϑήρας καὶ ἱερείων ἂν πολλὴν ἀφϑονίαν ἐνόμιξε 

γενέσϑαι. οὕτω δὴ πρὼ ἀναστὰς ἦγε τὸ στράτευμα, 

καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς κατέλιπεν ἀϑρόους ἐν τοῖς μεϑὸο- 

οίοις, αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις προσελάσας πρὸς τὰ τῶν 

Μήδων φρούρια, τοὺς μὲν βελτίστους καὶ πλείστους 

ἔχων μεϑ’ ἑαυτοῦ ἐνταῦϑα κατέμεινεν, ὡς μὴ βοη- 

ϑοῖεν οἵ φρουροὶ τῶν Μήδων ἐπὶ τοὺς καταϑέοντας, 

τοὺς δ᾽ ἐπιτηδείους ἀφῆκε κατὰ φυλὰς ἄλλους ἄλλοδε 

καταϑεῖν, καὶ ἐκέλευε περιβαλομένους ὅτῳ τις ἐπιτυγ- 

χάνοι ἐλαύνειν πρὸς ἑαυτόν. οἵ μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 

18 Σημανϑέντων δὲ τῷ ᾿Δστυάγει ὅτι πολέμιοί εἰσιν 

ἐν τῇ χώρᾳ, ἐξεβοήϑει καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ ὅρια σὺν 

τοῖς περὶ αὐτὸν καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὡσαύτως σὺν τοῖς 

παρατυχοῦσιν ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμαινε 

πᾶσιν ἐκβοηϑεῖν. ὡς δὲ εἶδον πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν 

᾿“σσυρίων συντεταγμένους καὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν 

ἔχοντας, ἔστησαν καὶ οἵ Μῆδοι. ὃ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐκ- 

βοηϑοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους πασσυδί, ἐκβοηϑεῖ καὶ 

αὐτὸς πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδύς, οὔποτε οἰόμενος" οὕ- 

τως ἐπεϑύμει αὐτοῖς ἐξοπλίσασϑαι" μάλα ὃὲ καλὰ ἦν 

καὶ ἁρμόττοντα αὐτῷ ἃ ὁ πάππος περὶ τὸ σῶμα ἐπε- 

ποίητο. οὕτω δὲ ἐξοπλισάμενος προσήλασε τῷ ἵππῳ. 

καὶ ὃ ᾿Δστυάγης ἐθαύμασε μὲν τίνος κελεύσαντος ἥκοι, 
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ὅμως δὲ εἶπεν αὐτῷ μένειν παρ᾽ ἑαυτόν. ὁ δὲ Κῦρος 
ὡς εἶδε πολλοὺς ἱππέας ἀντίους, ἤρετο, Ἦ οὗτοι, ἔφη. 
ὦ πάππε, πολέμιοί εἰσιν, οἱ ἐφεστήκασι τοῖς ἵπποις 
ἠρέμα; Πολέμιοι μέντοι, ἔφη. Ἦ καὶ ἐκεῖνοι, ἔφη. οἵ 
ἐλαύνοντες; Κἀκεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν 41, ἔφη. ὦ 
πάππε, ἀλλ᾽ οὖν πονηροί γε φαινόμενοι καὶ ἐπὶ πο- 
νηρῶν ἱππαρίων ἄγουσιν ἡμῶν τὰ χρήματα οὐχοῦν 
χρὴ ἐλαύνειν τινὰς ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿4λλ᾽ οὐχ ὁρᾶς, 
ἔφη. ὦ παῖ. ὅσον τὸ στῖφος τῶν ἱππέων ἕστηκε συν- 
τεταγμένον; οἱ ἢν ἐπ᾽ ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑπο- 
τεμοῦνται ἡμᾶς πάλιν [ἐκεῖνοι] ἡμῖν δὲ οὔπω ἡ ἰσχὺς 

πάρεστιν. ᾽4λλ᾽ ἣν σὺ μένῃς, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ ἀνα- 
λαμβάνῃς τοὺς προσβοηϑοῦντας, φοβήσονται οὗτοι καὶ 

οὐ χινήσονται, οἵ δ᾽ ἄγοντες εὐθὺς ἀφήσουσι τὴν 
λείαν, ἐπειδὰν ἴδωσί τινας ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐλαύνοντας. 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αστυά.: 

γει. καὶ ἅμα ϑαυμάζων ὡς καὶ ἐφρόνει καὶ ἐγρηγόρει 
κελεύει τὸν υἱὸν λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλαύνειν ἐπὶ 

τοὺς ἄγοντας τὴν λείαν. ἐγὼ δέ, ἔφη, ἐπὶ τούσδε͵ 

ἣν ἐπὶ σὲ κινῶνται, ἐλῶ., ὥστε ἀναγκασϑήσονται ἡμῖν 
προσέχειν τὸν νοῦν. οὕτω δὴ ὁ Κυαξάρης λαβὼν τῶν 
ἐρρωμένων ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν προσελαύνει. καὶ ὁ 
Κῦρος ὡς εἶδεν ὁρμωμένους, ἐξορμᾷ, καὶ αὐτὸς πρῶ- 
τος ἡγεῖτο ταχέως, καὶ ὃ Κυαξάρης μέντοι ἐφείπετο: 
καὶ οἵ ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπελείποντο. ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς 

πελάζοντας οἱ λεηλατοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες τὰ χρή- 
ματα ἔφευγον. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο: 
καὶ οὺς μὲν κατελάμβανον εὐθὺς ἔπαιον, πρῶτος δὲ 
ὃ Κῦρος. ὅσοι δὲ παραλλάξαντες αὐτῶν ἔφϑασαν, κα- 
τόπιν τούτους ἐδίωκον, καὶ οὐκ ἀνίεσαν, ἀλλ᾽ ἥρουν 

19 

21 
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τινὰς αὐτῶν. ὥσπερ δὲ κύων γενναῖος ἄπειρος ἀπρο- 
νοήτως φέρεται πρὸς κάπρον, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος ἐφέ- 
ρέτο,. μόνον ὁρῶν τὸ παίειν τὸν ἁλισκόμενον, ἄλλο 

δ᾽ οὐδὲν προνοῶν. οἱ δὲ πολέμιοι ὡς ἑώρων πονοῦν- 
τας τοὺς σφετέρους. προυκίνησαν τὸ στῖφος, ὡς παυ- 

σομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφᾶς ἴδοιεν προορμήσαν- 
22τας. ὁ δὲ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνέει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 

χαρμονῆς ἀνακαλῶν τὸν ϑεῖον ἐδίωκε καὶ ἰσχυρὰν τὴν 

φυγὴν τοῖς πολεμίοις κατέχων ἐποίει, καὶ ὃ Κυαξάρης 

μέντοι ἐφείπετο, ἴσως καὶ αἰσχυνόμενος τὸν πατέρα, 
καὶ οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προϑυμότεροι ὄντες ἐν τῷ 
τοιούτῳ εἰς τὸ διώκειν καὶ οὗ μὴ πάνυ πρὸς τοὺς 

ἐναντίους ἄλκιμοι ὄντες. ὁ δὲ ᾿“στυάγης ὡς ἑώρα τοὺς 

μὲν ἀπρονοήτως διώκοντας, τοὺς δὲ πολεμέους ἀϑρό- 

ους τὲ καὶ τεταγμένους ὑπαντῶντας, δείσας περί τὲ 

τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ Κύρου μὴ εἰς παρεσκευασμένους 
ἀτάκτως ἐμπεσόντες πάϑοιέν τι, ἡγεῖτο εὐθὺς πρὸς 

οϑ τοὺς πολεμίους. οἵ δ᾽ αὖ πολέμιοι ὡς εἶδον τοὺς Μή- 
δους προχκινηϑέντας, διατεινάμενοι οἵ μὲν τὰ παλτὰ 
οἱ δὲ τὰ τόξα εἱστήκεσαν, ὡς αὖ, ἐπειδὴ εἰς τόξευμα 
ἀφέκοιντο, στησομένους, ὥσπερ τὰ πλεῖστα εἰώϑεσαν 

ποιεῖν. μέχρι γὰρ τοσούτου, ὁπότε ἐγγύτατα γένοιντο, 

προδήλαυνον ἀλλήλοις καὶ ἠκροβολίζοντο πολλάκις 

μέχρι ἑσπέρας. ἐπεὶ δὲ ἑώρων τοὺς μὲν σφετέρους 
φυγῇ εἰς ἑαυτοὺς φερομένους, τοὺς δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦ- 
ρον ἐπ᾽’ αὐτοὺς ὁμοῦ ἀγομένους, τὸν δὲ ᾿“στυάγην 
σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη τοξεύματος, ἐκ- 

κλίνουσι καὶ φεύγουσιν ὁμόϑεν διώκοντας ἀνὰ κράτος" 

ἥρουν δὲ πολλούς" καὶ τοὺς μὲν ἁλισκομένους ἔπαιον 
καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας, τοὺς δὲ πίπτοντας κατέκαινον" 
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καὶ οὐ πρόσϑεν ἔστησαν πρὶν πρὸς τοῖς πεζοῖς τῶν 

᾿σσυρίων ἐγένοντο. ἐνταῦϑα μέντοι δείσαντες μὴ καὶ 
ἐνέδρα τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. ἐκ τούτου δὴ ἀνῆ- 24 

γεν ὁ ᾿4στυάγης, μάλα χαίρων καὶ τῇ ἱπποκρατίᾳ, καὶ 
τὸν Κῦρον οὐκ ἔχων ὅ,τι χρὴ λέγειν, αἴτιον μὲν ὄντα 

εἰδὼς τοῦ ἔργου, μαινόμενον δὲ γιγνώσκων τῇ τόλμῃ. 
καὶ γὰρ τότε ἀπιόντων οἴκαδε μόνος τῶν ἄλλων ἐκεῖ- 

νος οὐδὲν ἄλλο ἢ τοὺς πεπτωκότας περιελαύνων ἐϑε- 

ἅτο, καὶ μόλις αὐτὸν ἀφελκύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτο ταχ- 
ϑέντες προσήγαγον τῷ ᾿Ζστυάγει, μάλα ἐπίπροσϑεν 
ποιούμενον τοὺς προσάγοντας, ὅτι ἑώρα τὸ πρόσωπον 

τοῦ πάππου ἠγριωμένον ἐπὶ τῇ ϑέᾳ τῇ αὑτοῦ. 

Ἔν μὲν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο, καὶ οἵ τε 25 
ἄλλοι πάντες τὸν Κῦρον διὰ στόματος εἶχον καὶ ἐν 
λόγῳ καὶ ἐν ὠδαῖς, ὅ τε ᾿Δστυάγης καὶ πρόσϑεν τι- 

μῶν αὐτὸν τότε ὑπερεξεπέπληκτο ἐπ’ αὐτῷ. Καμβύ- 
σης δὲ ὁ τοῦ Κύρου πατὴρ ἥδετο μὲν πυνϑανόμενος 
ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσεν ἔργα ἀνδρὸς ἤδη διαχειριξό- 
μενον τὸν Κῦρον, ἀπεκάλει δή, ὕπως τὰ ἐν Πέρσαις 

ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. καὶ ὃ Κῦρος δὲ ἐνταῦϑα λέγεται 
εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοιτο, μὴ ὁ πατήρ τι ἄχϑοιτο 

καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο. καὶ τῷ ᾿“στυάγει δὲ ἐδόκει εἷ- 
ναι ἀναγκαῖον ἀποπέμπειν αὐτόν. ἔνϑα δὴ ἵππους τε 

αὐτῷ δοὺς οὺς αὐτὸς ἐπεϑύμει λαβεῖν καὶ ἄλλα συ- 

Ἱ σχευάσας πολλὰ ἔπεμπε καὶ διὰ τὸ φιλεῖν αὐτὸν καὶ 
ἅμα ἐλπίδας ἔχων μεγάλας ἐν αὐτῷ ἄνδρα ἔσεσϑαι 

ἱκανὸν καὶ φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχϑροὺς ἀνιᾶν. ἀπιόν- 
τα δὲ τὸν Κῦρον προύπεμπον ἅπαντες καὶ παῖδες 
[χαὶ ἥλικες] καὶ ἄνδρες καὶ γέροντες ἐφ᾽ ἵππων καὶ 

᾿᾿Αστυάγης αὐτός, καὶ οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δα- 
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260 κρύοντ᾽ ἀποστρέφεσϑαι. καὶ Κῦρον δὲ αὐτὸν λέγεται 
σὺν πολλοῖς δακρύοις ἀποχωρῆσαι. πολλὰ δὲ δῶρα 
διαδοῦναί φασιν αὐτὸν τοῖς ἡλικιώταις ὧν ᾿Ζ“στυάγης 

αὐτῷ ἐδεδώκει, τέλος δὲ καὶ ἣν εἶχε στολὴν τὴν Μη- 
δικὴν ἐκδύντα δοῦναί τινι, [δῆλον ὅτε τούτῳ] ὃν μά- 

λιστα ἠσπάζετο. τοὺς μέντοι λαβόντας καὶ δεξαμένους 

τὰ δῶρα λέγεται ᾿Αστυάγει ἀπενεγκεῖν, ᾿ἀστυάγην δὲ 
δεξάμενον Κύρῳ ἀποπέμψαι, τὸν δὲ πάλιν τε ἀπο- 
πέμψαι εἰς Μήδους καὶ εἰπεῖν, Εἰ βούλει, ὦ πάππε, 
ἐμὲ καὶ πάλιν ἰέναι ὡς σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἔα ἔχειν 
εἴ τῴ τι ἐγὼ δέδωκα" ᾿Δστυάγην δὲ ταῦτα ἀκούσαντα 

ποιῆσαι ὥσπερ Κῦρος ἐπέστειλεν. 
21 Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησϑῆναι, λέ- 

γεται, ὅτε Κῦρος ἀπήει καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ᾽ ἀλλή- 

λῶν, τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι ἀποπέμ- 

πεσϑαι αὐτὸν νόμῳ Περσικῷ" καὶ γὰρ νῦν ἔτι τοῦτο 
ποιοῦσι Πέρσαι" ἄνδρα δέ τινα τῶν Μήδων μάλα κα- 

λὸν κἀγαϑὸν ὄντα ἐκπεπλῆχϑαι πολύν τινα χρόνον 

ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ Κύρου, ἡνίκα δὲ ἑώρα τοὺς συγ- 
γενεῖς φιλοῦντας αὐτόν, ὑπολειφϑῆναι" ἐπεὶ δ᾽ οὗ 
ἄλλοι ἀπῆλθον, προσελϑεῖν τῷ Κύρῳ καὶ εἰπεῖν, ᾿Εμὲ 
μόνον οὐ γιγνώσκεις τῶν συγγενῶν, ὦ Κῦρε; Τί δέ, 
εἰπεῖν τὸν Κῦρον, ἦ καὶ σὺ συγγενὴς εἶ; Μάλιστα, 

φάναι. Ταῦτ᾽ ἄρα, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρας 
μοι πολλάκις γὰρ δοκῶ δὲ γιγνώσκειν τοῦτο ποιοῦν- 

τα. Προσελϑεῖν γάρ σοι, ἔφη. ἀεὶ βουλόμενος ναὶ μὰ 

τοὺς ϑεοὺς ἠσχυνόμην. ᾿4λλ᾽ οὐκ ἔδει, φάναι τὸν 
Κῦρον, συγγενῆ γε ὄντα ἅμα δὲ προσελϑόντα φιλῆ- 

28 σὰν αὐτὸν. καὶ τὸν Μῆδον φιληϑέντα ἐρέσϑαι, Ἦ. 

καὶ ἐν Πέρσαις νόμος ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς φιλεῖν; 
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Μάλιστα, φάναι, ὅταν γε ἴδωσιν ἀλλήλους διὰ χρό- 

νου ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ ἀλλήλων. Ὥρα ἂν εἴη, ἔφη ὁ 
Μῆδος, μάλα πάλιν δε φιλεῖν ἐμέ: ἀπέρχομαι γάρ, ὡς 
ὁρᾷς, ἤδη. οὕτω καὶ τὸν Κῦρον φιλήσαντα πάλιν 

ἀποπέμπειν καὶ ἀπιέναι. καὶ δδόν τε οὔπω πολλὴν 
διηνύσϑαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν ἱδροῦντι 
τῷ ἵππῳ᾽ καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα, ᾽4λλ᾽ ἦ, φάναι, ἐπε- 
λάϑου τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν; Μὰ Δία, φάναι, ἀλλ᾽ 
ἥκω διὰ χρόνου. καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν, Νὴ 4, ὦ 
σύγγενες, δι᾿ ὀλίγου γε. Ποίου ὀλίγου; εἰπεῖν τὸν 
Μῆδον. οὐχ οἶσϑα, φάναι, ὦ Κῦρε, ὅτι καὶ ὅσον 
σχκαρδαμύττω χρόνον, πάνυ πολύς μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι 
οὐχ ὁρῶ σὲ τότε τοιοῦτον ὄντα; ἐνταῦϑα δὴ τὸν Κῦ-. 
ρον γελάσαι τε ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν δακρύων καὶ εἰπεῖν 
αὐτῷ ϑαρρεῖν ἀπιόντι, ὅτι παρέσται αὐτοῖς ὀλίγου 
χρόνου, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται χἂν βούληται ἀσκαρδαμυκτί. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελθὼν ἐν Πέρσαις ἐνι-Υ͂. 
αὐτὸν λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσϑαι. καὶ τὸ 
μὲν πρῶτον οἵ παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαϑεῖν 
ἐν Μήδοις μεμαϑηκὼς ἥκοι" ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσθίοντα αὐ- 
τὸν ἑώρων ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ἡδέως καὶ πίνοντα, καὶ 
εἴ ποτ᾽ ἐν ἑορτῇ εὐωχία γένοιτο, ἐπιδιδόντα μᾶλλον 
αὐτὸν τοῦ ἑαυτοῦ μέρους ἠσϑάνοντο ἢ προσδεόμενον, 
καὶ πρὸς τούτοις δὲ τἄλλα κρατιστεύοντα αὐτὸν ἑώρων 
ἑαυτῶν, ἐνταῦϑα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ οἱ ἥλι- 
κεφ. ἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλ- 
ϑὲεν εἰς τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύ- 
εἰν καὶ μελετῶν ἃ χρῆν καὶ καρτερῶν καὶ αἰδούμενος 
τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πειϑόμενος τοῖς ἄρχουσι. 

᾿ς Πηροϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ᾿“στυάγης ἐν τοῖς 2 
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Μήδοις ἀποϑνήσκει, ὃ δὲ Κυαξάρης ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους 

παῖς, τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελφός, τὴν βασιλείαν 

ἔσχε τὴν Μήδων. ὃ δὲ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλεὺς κατε- 

στραμμένος μὲν πάντας Σύρους, φῦλον πάμπολυ, ὑπή- 

χοον δὲ πεποιημένος τὸν ᾿ἀραβίων βασιλέα, ὑπηκόους 

δὲ ἔχων ἤδη καὶ Ὑρκανίους. πολιορχῶν δὲ καὶ Βακ- 

τρίους, ἐνόμιξεν, εἰ τοὺς Μήδους ἀσϑενεῖς ποιήσειε. 

πάντων γε τῶν πέριξ ῥαδίως ἄρξειν" ἰσχυρότατον γὰρ 

ϑτῶν ἐγγὺς φύλων τοῦτο ἐδόκει εἶναι. οὕτω δὴ δια- 

πέμπει πρός τε τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν πάντας καὶ πρὸς Κροῖ- 

δον τὸν Δυδῶν βασιλέα καὶ πρὸς τὸν Καππαδοκῶν 

καὶ πρὸς Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ πρὸς Παφλαγόνας 

. καὶ Ἰνδοὺς καὶ πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μὲν καὶ 

διαβάλλων τοὺς Μήδους καὶ Πέρσας, λέγων ὡς με- 

γάλα τ᾽ εἴη ταῦτα ἔϑνη καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνεστηκότα 

εἰς ταὐτό, καὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, 

καὶ κινδυνεύσοιεν, εἰ μή τις αὐτοὺς φϑάσας ἀσϑενώ- 

σοι, ἐπὶ ἕν ἕκαστον τῶν ἐθνῶν ἰόντες καταστρέψασ- 

ϑαι. οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις τούτοις πειϑόμενοι 

συμμαχίαν αὐτῷ ἐποιοῦντο, οἱ δὲ καὶ δώροις καὶ χρή- 

μασιν ἀναπειϑόμενοι" πολλὰ γὰρ καὶ τοιαῦτα ἦν αὐ- 

ἁτῷ. Κυαξάρης δὲ [ὃ τοῦ ᾿ἡστυάγους παῖς] ἐπεὶ ἠσϑά- 

νετο τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασκευὴν τῶν συν- 

ισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτόν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα ἐδύνατο 

ἀντιπαρεσκευάζετο καὶ εἰς Πέρσας ἔπεμπε πρός τὲ τὸ 

κοινὸν καὶ πρὸς Καμβύσην τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα 

καὶ βασιλεύοντα ἐν Πέρσαις. ἔπεμπε ὃὲ χαὶ πρὸς Κῦ- 

ρον, δεόμενος αὐτοῦ πειρᾶσϑαι ἄρχοντα ἐλϑεῖν τῶν 

ἀνδρῶν, εἴ τινας πέμποι στρατιώτας τὸ Περσῶν κοι- 

νόν. ἤδη γὰρ καὶ ὁ Κῦρος διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς 
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ἐφήβοις δέκα ἔτη ἐν τοῖς τελοίοις ἀνδράσιν ἦν. οὕτω δ 
δὴ δεξαμένου τοῦ Κύρου οἵ βουλεύοντες γεραίτεροι 
αἱροῦνται αὐτὸν ἄρχοντα τῆς εἰς Μήδους στρατιᾶς. 
ἔδοσαν δὲ αὐτῷ καὶ προσελέσϑαι διακοσίους τῶν ὁμο- 

τίμων, τῶν δ᾽ αὖ διακοσίων ἑχάστῳ τέτταρας ἔδωκαν 
προσελέσϑαι καὶ τούτους ἐκ τῶν ὁμοτίμων' γίγνονται 
μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι" τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων ἑχάστῳ 
ἔταξαν ἐκ τοῦ δήμου τῶν Περσῶν δέκα μὲν πελταστὰς 
προσελέσθαι, δέκα δὲ σφενδονήτας, δέκα ὃὲ τοξότες" 
καὶ οὕτως ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξόται, μύριοι δὲ 
πελτασταί, μύριοι δὲ σφενδονῆται" χωρὶς δὲ τούτων 
οἱ χίλιοι ὑπῆρχον. τοσαύτη μὲν δὴ στρατιὰ τῷ Κύρῳ 
ἐδόϑη. ἐπεὶ δὲ ἡρέϑη τάχιστα, ἤρχετο πρῶτον ἀπὸ 
τῶν ϑεῶν' καλλιερησάμενος δὲ τότε προσῃρεῖτο τοὺς 
διακοσίους" ἐπεὶ δὲ προσείλοντο καὶ οὗτοι δὴ τοὺς τέτ- 
ταρας ἕκαστοι, συνέλεξεν αὐτοὺς καὶ εἶπε τότε πρῶ- 
τον ἐν αὐτοῖς τάδε. 

ἄνδρες φίλοι, ἐγὼ προσειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὐ 
νῦν πρῶτον δοχιμάσας., ἀλλ᾽ ἐκ παίδων ὁρῶν ὑμᾶς ἃ 
μὲν καλὰ ἡ πόλις νομίξει, προϑύμως ταῦτα ἐχπονοῦν.-. 
τας, ἃ δὲ αἰσχρὰ ἡγεῖται, παντελῶς τούτων ἀπεχομέ- 
νους. ὧν δ᾽ ἕνεχα αὐτός τε οὐκ ἄκων εἰς τόδε τὸ 
τέλος κατέστην καὶ ὑμᾶς παρεκάλεσα δηλῶσαι ὑμῖν 
βούλομαι. ἐγὼ γὰρ κατενόησα ὅτι οἵ πρόγονοι χείρο- 8 
ψὲς μὲν ἡμῶν οὐδὲν ἐγένοντο" ἀσκοῦντες γοῦν κἀκεῖ- 
νοι διετέλεσαν ἅπερ ἔργα ἀρετῆς νομίξεται" ὅ,τι μέντοι 
προσεχτήσαντο τοιοῦτοι ὄντες ἢ τῷ τῶν Περσῶν κοι- 
νῷ ἀγαϑὸν ἢ αὑτοῖς, τοῦτ᾽ οὐκέτι δύναμαι ἰδεῖν. καί. 9 
τοι ἐγὼ οἶμαι οὐδεμίαν ἀρετὴν ἀσκεῖσϑαι ὑπ᾽ ἀνϑρώ- 
πῶν ὡς μηδὲν πλεῖον ἔχωσιν οἵ ἐσϑλοὶ γενόμενοι τῶν 
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πονηρῶν, ἀλλ᾽ οἵ τε τῶν παραυτίκα ἡδονῶν ἀπεχόμε- 

νοι οὐχ ἵνα μηδέποτε εὐφρανϑῶσι, τοῦτο πράττουσιν, 

ἀλλ᾽ ὡς διὰ ταύτην τὴν ἐγκράτειαν πολλαπλάσια εἰς 

τὸν ἔπειτα χρόνον εὐφρανούμενοι οὕτω παραδχευάξον- 

ται" οἵ τε λέγειν προϑυμούμενοι δεινοὶ γενέσϑαι οὐχ 

ἵνα εὖ λέγοντες μηδέποτε παύσωνται, τοῦτο μελετῶσιν, 

ἀλλ᾽ ἐλπίξοντες τῷ λέγειν εὖ πείϑοντες ἀνθρώπους 

πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ διαπράξεσϑαι" οἵ τὲ αὖ τὰ 

πολεμικὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μαχόμενοι μηδέποτε παύ- 

σωνται. τοῦτ᾽ ἐκπονοῦσιν, ἀλλὰ νομίζοντες καὶ οὗτοι 

τὰ πολεμικὰ ἀγαϑοὶ γενόμενοι πολὺν μὲν ὄλβον, πολ- 

λὴν δὲ εὐδαιμονίαν, μεγάλας δὲ τιμὰς καὶ ἑαυτοῖς 

10 καὶ πόλει περιάψειν. εἰ δέ τινὲς ταῦτα ἐκπονήσαντες 

πρίν τινα καρπὸν ἀπ’ αὐτῶν κομίσασϑαι περιεῖδον 

αὑτοὺς γήρᾳ ἀδυνάτους γενομένους, ὅμοιον ἔμοιγε δο- 

κοῦσι πεπονϑέναι οἷον εἴ τις γεωργὸς ἀγαϑὸς προϑυ- 

μηϑεὶς γενέσϑαι καὶ εὖ σπείρων καὶ εὖ φυτεύων, 

ὅπότε καρποῦσϑαι ταῦτα δέοι, ἐῴη τὸν καρπὸν ἀσυγ- 

κόμιστον εἰς τὴν γῆν πάλιν καταρρεῖν. καὶ εἴ τίς γε 

ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας καὶ ἀξιόνικος γενόμενος ἄνα- 

γώνιστος διατελέδειεν. οὐδ᾽ ἂν οὗτός μοι δοκεῖ δὲ- 

11 χαίως ἀναίτιος εἶναι ἀφροσύνης. ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, 

μὴ πάϑωμεν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπείπερ σύνισμεν ἡμῖν αὐ- 

τοῖς ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν καλῶν 

κἀγαθῶν ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὺς ἐγὼ 

σαφῶς ἐπίσταμαι ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνί- 

ξεσϑαι. οὐ γάρ πὼ οὗτοι ἱκανοί εἰσιν ἀγωνισταί, οἵ 

ἂν τοξεύωσι καὶ ἀκοντίξωσι καὶ ἱππεύωσιν ἐπιστημό 

νως, ἣν δέ που πονῆσαι δέῃ, τούτῳ λείπωνται, ἀλλ᾽ 

οὗτοι ἰδιῶταί εἰσι κατὰ τοὺς πόνους" οὐδέ γε οἵτινξ 
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ἀγρυπνῆσαι δέον ἡττῶνται τούτου, ἀλλὰ καὶ οὗτοι 

ἰδιῶται κατὰ τὸν ὕπνον᾽ οὐδέ γε οὗ ταῦτα μὲν ἱκανοί, 

ἀπαίδευτον δὲ ὡς χρὴ καὶ συμμάχοις καὶ πολεμίοις 
χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ οὗτοι δῆλον ὡς τῶν μεγίστων παι- 
δευμάτων ἀπείρως ἔχουσιν. ὑμεῖς δὲ νυκτὶ μὲν δήπου 12 

ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρα δύναισϑ᾽ ἂν χρῆσϑαι, πόνους 
δὲ τοῦ ξῆν ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε, λιμῷ δὲ ὅσαπερ 
ὄψῳ διαχρῆσϑε, ὑδροποσίαν δὲ ῥᾷον τῶν λεόντων 
φέρετε, κάλλιστον δὲ πάντων καὶ πολεμικώτατον κτῆμα 
εἰς τὰς ψυχὰς συγκεχόμισϑε᾽ ἐπαινούμενον γὰρ μᾶλλον 

ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασι χαίρετε. τοὺς δ᾽ ἐπαίνου ἐραστὰς 

ἀνάγκη διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυ- 

νον ἡδέως ὑποδύεσϑαι. εἰ δὲ ταῦτα ἐγὼ λέγω περὶ 13 
ὡμῶν ἄλλῃ γιγνώσκων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ. ὅ,τι γὰρ 
(ἡ τοιοῦτον ἀποβήσεται παρ᾽ ὑμῶν, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖς- 

πον ἥξει. ἀλλὰ πιστεύω τοι τῇ πείρα καὶ τῇ ὑμῶν 
εἰς ἐμὲ εὐνοίᾳ καὶ τῇ τῶν πολεμίων ἀνοίᾳ μὴ ψεύσειν 
με ταύτας τὰς ἀγαϑὰς ἐλπίδας. ἀλλὰ ϑαρροῦντες ὃδρ- 
μώμεϑα, ἐπειδὴ καὶ ἐχποδὼν ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι 
τῶν ἀλλοτρίων ἀδίκως ἐφίεσθαι. νῦν γὰρ ἔρχονται 
μὲν οἵ πολέμιοι ἄρχοντες ἀδίκων χειρῶν, καλοῦσι δὲ 
ἡμᾶς ἐπιχούρους οἱ φίλοι" τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ἀλέ 
ξασϑαι δικαιότερον ἢ τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον; 

ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο οἶμαι ὑμᾶς ϑαρρεῖν, τὸ μὴ παρη- 14 
μεληχότα μὲ τῶν ϑεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσϑαι" πολλὰ 
γάρ μοι συνόντες ἐπίστασϑε οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ 

᾿ καὶ τὰ μικρὰ πειρώμενον ἀεὶ ἀπὸ ϑεῶν δρμᾶσϑαι. τέ- 
λὸς εἶπε, Τί δεῖ ἔτι λέγειν; ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τοὺς ἄν- 
ὅδρας ἑλόμενοι καὶ ἀναλαβόντες καὶ τἄλλα παρασκευα- 
σάμενοι ἴτε εἰς Μήδους" ἐγὼ δ᾽ ἐπανελϑὼν πρὸς τὸν 

ΟΒΟΡΒ. Ογτορ. τεο. ἃ. Ηυχσ. 8 
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πατέρα πρόειμι δή, ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ὡς τάχιστα 
μαϑὼν οἷά ἐστι παρασχευάξωμαι ὅ,τι ἂν δέωμαι, ὅπως 
ὡς κάλλιστα σὺν ϑεῷ ἀγωνιξώμεϑα. οἱ μὲν δὴ ταῦτα 
ἔπραττον. 

ΥΙ. Κῦρος δὲ ἐλθὼν οἴκαδε καὶ προσευξάμενος ᾿Εστίᾳ 
πατρῴᾳ καὶ 41ιὶ πατρῴῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ὡρμᾶτο 
ἐπὶ τὴν στρατείαν, συμπρούπεμπε δὲ αὐτὸν καὶ ὃ πα- 
τήρ. ἐπεὶ δὲ ἔξω τῆς οἰκίας ἐγένοντο, λέγονται ἀστρα- 

παὶ καὶ βρονταὶ αὐτῷ αἴσιοι γενέσϑαι. τούτων δὲ 

φανέντων οὐδὲν ἄλλο ἔτι οἰωνιξζόμενι ἐπορεύοντο, ὡς 

οὐδένα ἂν λύσαντα τὰ τοῦ μεγίστου ϑεοῦ σημεῖα. 
2 Προϊόντι δὲ τῷ Κύρῳ ὁ πατὴρ ἤρχετο λόγου τοι- 
οὔδε. Ὦ, παῖ, ὅτι. μὲν οἱ ϑεοὶ ἵλεῴ τε καὶ εὐμενεῖς 
πέμπουσί δε καὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον καὶ ἐν οὐρανίοις ση- 
μείοις" γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτός. ἐγὼ γάρ δὲ ταῦτα 
ἐπίτηδες ἐδιδαξάμην, ὅπως μὴ δι᾿ ἄλλων ἑρμηνέων 
τὰς τῶν ϑεῶν συμβουλίας συνιείης, ἀλλ᾽ αὐτὸς καὶ 

ὁρῶν τὰ δρατὰ καὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώσκοις 
καὶ μὴ ἐπὶ μάντεσιν εἴης, εἰ βούλοιντό σὲ ἐξαπατᾶν 
ἕτερα λέγοντες ἢ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα, 

ο μιηδ᾽ αὖ, εἴ ποτε ἄρα ἄνευ μάντεως γένοιο, ἀποροῖο 
“γείοις σημείοις ὅ,τι χρῷο, ἀλλὰ γιγνώσκων διὰ τῆς 

μοωντικῆς τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν συμβουλευόμενα, τούτοις 

ὃ πείθοιο, Καὶ μὲν δή, ὦ πάτερ, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ἂν 
ἵλεῳ οἵ ϑεοὶ ὄντες ἡμῖν συμβουλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον 
δύνομαι κατὰ τὸν σὸν λόγον διατελῶ ἐπιμελόμενος͵ 

μέμνημαι γάρ, ἔφη, ἀκούσας ποτέ σου ὅτι εἰκότως ἂν 
καὶ παρὰ ϑεῶν πρακτικώτερος εἴη ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἀν- 
ϑρώπων ὅστις μὴ ὁπότε ἐν ἀπόροις εἴη, τότε κολα- 
κεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἄριστα πράττοι, τότε μάλιστα τῶν 
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ϑεῶν μεμνῇτο" καὶ τῶν φίλων δ᾽ ἔφησϑα χρῆναι ὧσ- 
αὐτῶως οὕτως ἐπιμέλεσϑαι. Οὐκοῦν νῦν, ἔφη. ὦ παῖ, 4 
διά γ᾽ ἐκείνας τὰς ἐπιμελείας ἥδιον μὲν ἔρχει πρὸς 

τοὺς ϑεοὺς δεησόμενος. ἐλπίζεις δὲ μᾶλλον τεύξεσϑαι 

ὧν ἂν δέῃ, ὅτι συνειδέναι σαυτῷ δοκεῖς οὐπώποτ᾽ 
ἀμελήσας αὐτῶν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ὦ πάτερ. ὡς 
πρὸς φίλους μοι ὄντας τοὺς ϑεοὺς οὕτω διάκειμαι. Τί 

γάρ, ἔφη, ὦ παῖ, μέμνησαι ἐκεῖνα ἅ ποτε ἐδόκει ἡμῖν 

ὡς ἅπερ δεδώκασιν οἱ ϑεοὶ μαϑόντας ἀνθρώπους βέλ- 
τιον πράττειν ἢ ἀνεπιστήμονας αὐτῶν ὄντας καὶ ἐργα- 

ξομένους μᾶλλον ἀνύτειν ἢ ἀργοῦντας καὶ ἐπιμελομέ- 
νους ἀσφαλέστερον διάγειν ἢ ἀφυλακτοῦντας, τούτων 
(πέρι) παρέχοντας οὖν τοιούτους ἑαυτοὺς οἵους δεῖ, 
οὕτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ αἰτεῖσϑαι τἀγαϑὰ παρὰ 

τῶν ϑεῶν; Ναὶ μὰ 4΄, ἔφη ὃ Κῦρος, μέμνημαι μέν- 
τοι τοιαῦτα ἀκούσας δου" καὶ γὰρ ἀνάγκη μὲ πείϑεσ- 

ϑαι τῷ λόγῳ" καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ ὡς οὐδὲ 
ϑέμις εἴη αἰτεῖσθαι παρὰ τῶν ϑεῶν οὔτε ἱππεύειν μὴ 

μαϑόντας ἱππομαχοῦντας νικᾶν. οὔτε μὴ ἐπισταμένους 

τοξεύειν τοξεύοντας κρατεῖν τῶν ἐπισταμένων, οὔτε 

μὴ ἐπισταμένους κυβερνᾶν σώξειν εὔχεσϑαι ναῦς κυ- 
βερνῶντας, οὐδὲ μὴ σπείροντάς γε σῖτον εὔχεσϑαι 
καλὸν αὐτοῖς φύεσϑαι, οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε ἐν 
πολέμῳ σωτηρίαν αἰτεῖσθαι" παρὰ γὰρ τοὺς τῶν ϑεῶν 
ϑεσμοὺς πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι" τοὺς δὲ ἀϑέμιτα εὐ- 

χομένους ὁμοίως ἔφησϑα εἰκὸς εἶναι παρὰ ϑεῶν ἀτυ- 
χεῖν ὥσπερ καὶ παρὰ ἀνθρώπων ἀπρακτεῖν τοὺς παρά- 

νομα δεομένους. 

᾿ἐλογιξόμεϑα ὡς ἱχανὸν εἴη καὶ καλὸν ἀνδρὶ ἔργον, εἴ 
8 Ἐ 

ὅ 

[“1] 

Ἐκείνων δέ, ὦ παῖ, ἐπελάϑου ἅ ποτε ἐγὼ καὶ σὺ Ἰ 
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τις δύναιτο ἐπιμεληϑῆναι ὅπως ἂν αὐτός τε καλὸς κἀ- 

γαϑὸς δοχέμως γένοιτο καὶ τἀπιτήδεια αὐτός τε καὶ 

οἱ οἰκέται ἱκανῶς ἔχοιεν; τὸ δέ, τούτου μεγάλου ἔρ- 

γου ὄντος, οὕτως ἐπίστασϑαι ἀνθρώπων ἄλλων προ- 

στατεύειν ὅπως ἕξουσι πάντα τἀπιτήδεια ἔκπλεω καὶ 

ὅπως ἔσονται πάντες οἵους δεῖ, τοῦτο ϑαυμαστὸν δή- 

ϑδπου ἡμῖν ἐφαίνετο εἶναι. Ναὶ μὰ 41, ἔφη, ὦ πάτερ, 

μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος" συνεδόκει οὖν καὶ 

ἐμοὶ ὑπερμέγεϑες εἶναι ἔργον τὸ καλῶς ἄρχειν" καὶ 

νῦν γ᾽, ἔφη, ταὐτά μοι δοκεῖ ταῦτα, ὅταν πρὸς αὐτὸ 
τὸ ἄρχειν σκοπῶν λογίξωμαι. ὅταν μέντον γὲ πρὸς 

ἄλλους ἀνθρώπους ἰδὼν κατανοήσω οἷοι ὄντες διαγίγ- 
νονται ἄρχοντες καὶ οἷοι ὄντες ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν ἔσον- 
ται, πάνυ μοι δοκεῖ αἰσχρὸν εἶναι τὸ τοιούτους αὐτοὺς 

ὄντας ὑποπτῆξαι καὶ μὴ ἐθέλειν ἐέναι αὐτοῖς ἀνταγω- 

νιουμένους᾽ οὕς, ἔφη, ἐγὼ αἰσϑάνομαι ἀρξάμενος ἀπὸ 
τῶν ἡμετέρων φίλων τούτων ἡγουμένους δεῖν τὸν ἄρ- 

χοντα τῶν ἀρχομένων διαφέρειν τῷ καὶ πολυτελέστε- 
ρον δειπνεῖν καὶ πλέον ἔχειν ἔνδον χρυσίον καὶ πλεί- 

ονα χρόνον καϑεύδειν καὶ πάντα ἀπονώτερον τῶν ἀρ- 

χομένων διάγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι, ἔφη, τὸν ἄρχοντα οὐ 
τῷ ῥαδιουργεῖν χρῆναι διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ 

τῷ προνοεῖν καὶ φιλοπονεῖν. ᾿4λλά τοι, ἔφη, ὦ παῖ, 
ἔνιά ἐστιν ἃ οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλὰ 
πρὸς αὐτὰ τὰ πράγματα, ὧν οὐ ῥάδιον εὐπόρως περι- 
γενέσϑαι. αὐτίκα δήπου οἶσϑα ὅτι εἰ μὴ ἕξει τἀπιτή- 
δεια ἡ στρατιά, καταλελύσεταί σου ἡ ἀρχή. Οὐκοῦν 

ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ πάτερ, Κυαξάρης φησὶ παρέξειν 

τοῖς ἐντεῦϑεν ἰοῦσι πᾶσιν ὁπόσοι ἂν ὦσι. Τούτοις δὴ 

σύ, ἔφη, ὦ παῖ, πιστεύων ἔρχει τοῖς παρὰ Κυαξάρου 

.φΦ 
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᾿χρήμασιν; Ἔγωγ᾽, ἔφη ὃ Κῦρος. Τί δέ, ἔφη, οἶσϑα 
ὁπόσα αὐτῷ ἔστι; Μὰ τὸν “1, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ μὲν 
δή. Ὅμως δὲ τούτοις πιστεύεις τοῖς ἀδήλοις; ὅτι δὲ 

πολλῶν μὲν σοὶ δεήσει. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἀνάγ- 
χῇ δαπανᾶν ἐκεῖνον, οὐ γιγνώσκεις; Γιγνώσκω. ἔφη 

ὁ Κῦρος. Ἣν οὖν, ἔφη, ἐπιλίπῃ αὐτὸν ἡ δαπάνη ἢ 
᾿ς καὶ ἑχὼν ψεύσηται. πῶς σοι ἕξει τὰ τῆς στρατιᾶς; Ζ21ῆ- 

λον ὅτε οὐ καλῶς. ἀτάρ, ἔφη. ὦ πάτερ, σὺ εἰ ἐνορᾷς 
τινα πόρον καὶ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἂν προσγενόμενον, ἕως ἔτι 

ἐν φιλίᾳ ἐσμέν, λέγε. Ἐρωτᾷς, ἔφη. ὦ παῖ, ποῦ ἂν τὸ 
ἀπὸ σοῦ πόρος προσγένοιτο; ἀπὸ τίνος δὲ μᾶλλον εἰ- 

κός ἐστι πόρον γενέσθαι ἢ ἀπὸ τοῦ δύναμιν ἔχοντος; 

σὺ δὲ πεζὴν μὲν δύναμιν ἐνθένδε ἔχων ἔρχει ἀνϑ᾽ ἧς 

οἶδ᾽ ὅτι πολλαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν δέξαιο, ἱππικὸν 
δέ σοι. ὅπερ κράτιστον. τὸ Μήδων σύμμαχον ἔσται. 

ποῖον οὖν ἔϑνος τῶν πέριξ οὐ δοκεῖ σοι καὶ χαρίζε- 

σϑαι βουλόμενον ὑμῖν ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον μή 

τι πάϑῃ; ἃ χρή σε κοινῇ σὺν Κυαξάρῃ σκοπεῖσϑαι μή- 
ποτε ἐπιλίπῃ τι ὑμᾶς ὧν δεῖ ὑπάρχειν, καὶ ἔϑους δὲ 
ἕνεκα μηχανᾶσϑαι προσόδου πόρον. τόδε ὃὲ πάντων 
μάλιστά μοι μέμνησο μηδέποτε ἀναμένειν τὸ πορίζεσϑαι 
τἀπιτήδεια ἔστ᾽ ἂν ἡ χρεία σε ἀναγκάσῃ" ἀλλ᾽ ὅταν 
μάλιστα εὐπορῆς. τότε πρὸ τῆς ἀπορίας μηχανῶ. καὶ 
γὰρ τεύξει μᾶλλον παρ᾽ ὧν ἂν δέῃ μὴ ἄπορος δοκῶν 
εἶναι, καὶ ἔτι ἀναίτιος ἔσει παρὰ τοῖς σαυτοῦ στρατι- 
ὦταις᾽ ἐκ τούτου δὲ μᾶλλον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς 

τεύξει, καὶ ἤν τινας βούλῃ ἢ εὖ ποιῆσαι τῇ δυνάμει 
ἢ κακῶς. μᾶλλον ἕως ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα οἵ στρατι- 

ὥται ὑπηρετήσουσί σοι. καὶ πειστικωτέρους, σάφ᾽ ἴσϑι, 
Δόγους δυνήσει τότε λέγειν ὅτανπερ καὶ ἐνδείκνυσϑαι 



11 μάλιστα δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν ἱκανὸς ὧν καὶ κακῶς. ᾽4λλ᾽, 
ἔφη, ὦ πάτερ, ἄλλως τέ μοι καλῶς δοκεῖς ταῦτα λέ- 
γεν πάντα, καὶ ὅτι ὧν μὲν νῦν λέγονται λήψεσϑαι 
οἵ στρατιῶται, οὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τούτων χάριν εἴσε- 

ται" ἴσασι γὰρ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς Κυαξάρης ἐπάγεται συμ- 

μάχους" ὅ,τι δ᾽ ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λαμβάνῃ τις, 

ταῦτα καὶ τιμὴν νομιοῦσι καὶ χάριν τούτων εἰκὸς εἰ- | 

δέναι τῷ διδόντι. τὸ δ᾽ ἔχοντα δύναμιν ἧ ἔστι μν 
φίλους εὖ ποιοῦντα ἀντωφελεῖσϑαι, ἔστι δὲ ἐχϑροὺς 
[ἔχοντα] πειρᾶσϑαι τίσασϑαι, ἔπειτ᾽ ἀμελεῖν τοῦ πο- 
οίξεσϑαι, οἴει τι, ἔφη. ἧττόν τι τοῦτο εἶναι αἰσχρὸν 
ἢ εἴ τις ἔχων μὲν ἀγρούς, ἔχων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν 
ἐργάζοιτο, ἔπειτ᾽ ἐῴη τὴν ἀργοῦσαν ἀνωφέλητον εἶναι; 
Ὥς γ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, μηδέποτε ἀμελήσοντος τοῦ τἀπιτή- 

δεια τοῖς στρατιώταις συμμηχανᾶσϑαι μήτ᾽ ἐν φιλίᾳ 
μήτ᾽ ἐν πολεμία οὕτως ἔχε τὴν γνώμην. 

12 Τί γάρ, ἔφη. ὦ παῖ, τῶν ἄλλων, ὧν ἐδόκει ποϑ' 
ἡμῖν ἀναγκαῖον εἶναι μὴ παραμελεῖν, ἦ μέμνησαι; Εὖ 
γάρ, ἔφη, μέμνημαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἦλϑον ἐπ᾽ 
ἀργύριον, ὅπως ἀποδοίην τῷ φάσκοντι στρατηγεῖν μὲ 

πεπαιδευχέναι, σὺ δὲ ἅμα διδούς μοι ἐπηρώτας ὧδέ 
πῶς, Ἶρά γε, εἶπας, ὦ παῖ, ἐν τοῖς στρατηγικοῖς καὶ 
οἰχονομίας τί σοι ἐπεμνήσϑη ὃ ἀνὴρ ᾧ τὸν μισϑὸν 
φέρεις; οὐδὲν μέντοι ἧττον οἱ στρατιῶται τῶν ἐπιτη- 
δείων δέονται ἢ οἵ ἐν οἴκῳ οἰκέται. ἐπεὶ δ᾽ ἐγώ σοι 
λέγων τἀληϑῆ εἶπον ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν περὶ τούτου ἐπ- 
ἐμνήσϑη, ἐπήρου μὲ πάλιν εἴ τί μοι ὑγιείας πέρι ἢ 

ῥώμης ἔλεξεν, ὡς δεῆσον καὶ τούτων ὥσπερ καὶ τῆς 
18 στρατηγίας τὸν στρατηγὸν ἐπιμέλεσθαι. ὡς δὲ καὶ 

ταῦτ᾽ ἀπέφησα, ἐπήρου μὲ αὖ πάλιν εἴ τινας τέχνας 
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ἐδίδαξεν, αἱ τῶν πολεμικῶν ἔργων κχκράτισται ἂν σύμ- 
μαχοι γένοιντο. ἀποφήσαντος δέ μου καὶ τοῦτο ἀνέ- 

κρίνας αὖ σὺ καὶ τόδε εἴ τί μ᾽ ἐπαίδευσεν ὡς ἂν δυ- 
 ψαίμην στρατιᾷ προϑυμίαν ἐμβαλεῖν, λέγων ὅτι τὸ 

πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ ἔργῳ προϑυμία ἀϑυμίας. ἐπεὶ 
ὃὲ χαὶ τοῦτο ἀνένευον, ἤλεγχες αὖ σὺ εἴ τινα λόγον 
ποιήσαιτο διδάσκων περὶ τοῦ πείϑεσϑαι τὴν στρατιάν, 
ὡς ἄν τις μάλιστα μηχανῷτο. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο παν- 14 
τάπασιν ἄρρητον ἐφαίνετο, τέλος δή μ᾽ ἐπήρου ὅ,τι 

ποτὲ διδάσκων στρατηγίαν φαίη μὲ διδάσκειν. κἀγὼ 

δὴ ἐνταῦϑα ἀποκρίνομαι ὅτι τὰ τακτικά. καὶ σὺ γε- 
λάσας διῆλϑές μοι παρατιϑεὶς ἕκαστον τί εἴη ὄφελος 
στρατιᾷ τακτικῶν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, τί δ᾽ ἄνευ 
τοῦ ὑγιαίνειν, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ ἐπίστασϑαι τὰς ηὑρη- 

μένας εἰς πόλεμον τέχνας. τί δ᾽ ἄνευ τοῦ πείϑεσϑαι. 

ὡς δέ μοι καταφανὲς ἐποίησας ὅτι μικρόν τι μέρος 
εἴη στρατηγίας τὰ τακτικά, ἐπερομένου μου εἴ τι τού- 

τῶν σύ με διδάξαι ἱκανὸς εἴης, ἀπιόντα μὲ ἐκέλευσας 

τοῖς στρατηγικοῖς νομιζομένοις ἀνδράσι διαλέγεσϑαι 

καὶ πυϑέσϑαι πῇ ἕκαστα τούτων γίγνεται. ἐκ τούτου 1 
δὴ συνῆν τούτοις ἐγώ, οὺὃς μάλιστα φρονίμους περὶ 

τούτων ἤκουον εἶναι. καὶ περὶ μὲν τροφῆς ἐπείσϑην 
ἵχανὸν εἶναι ὑπάρχον ὅ,τι Κυαξάρης ἔμελλε παρέξειν 
ἡμῖν, περὶ δὲ ὑγιείας, ἀκούων καὶ ὁρῶν ὅτι καὶ πό- 
λεις αἷ χρήξουσαι ὑγιαίνειν ἰατροὺς αἱροῦνται καὶ οἵ 
στρατηγοὶ τῶν στρατιωτῶν ἕνεχεν ἰατροὺς ἐξάγουσιν, 

οὕτω καὶ ἐγὼ ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει τούτῳ ἐγενόμην, εὐθὺς 

τούτου ἐπεμελήϑην, καὶ οἶμαι, ἔφη, ὦ πάτερ, πάνυ 
ἱχανοὺς τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἕξειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ ἄν- 
δρας. πρὸς ταῦτα δὴ ὁ πατὴρ εἶπεν, ᾿4λλ᾽, ὦ παῖ, τὸ 
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ἔφη, οὗτοι μὲν οὺὃς λέγεις, ὥσπερ ἱματίων ῥδαγέντων 

εἰσί τινες ἀκεσταί, οὕτω καὶ οἵ ἑατροί, ὅταν τινὲς νο- 
σήσωδι, τότε ἰῶνται τούτους" σοὶ δὲ τούτου μεγαλο- 

πρεπεστέρα ἔσται ἡ τῆς ὑγιείας ἐπιμέλεια" τὸ γὰρ ἀρ- 
χὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου σοι δεῖ μέλειν. 
Καὶ τίνα δὴ ἐγώ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὃδὸν ἐὼν τοῦτο 
πράττειν ἱκανὸς ἔσομαι; Ἢν μὲν δήπου χρόνον τινὰ 
μέλλῃς ἐν τῷ αὐτῷ μένειν. ὑγιεινοῦ πρῶτον δεῖ στρα- 
τοπέδου μὴ ἀμελῆσαι' τούτου δὲ οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 
ἐάνπερ μελήσῃ δοι. καὶ γὰρ λέγοντες οὐδὲν παύονται 

ἄνϑρωποι περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ περὶ τῶν 

ὑγιεινῶν" μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρ- 
ίστανται τά τε δώματα καὶ τὰ χρώματα. ἔπειτα δὲ οὐ 

τὰ χωρία μόνον ἀρκέσει δκέψασϑαι, ἀλλὰ μνήσϑητι 
11 σὺ πῶς πειρᾷ σαυτοῦ ἐπιμέλεσϑαι ὕπως ὑγιαίνῃς. καὶ 

ὁ Κῦρος εἶπε, Πρῶτον μὲν νὴ 4έα πειρῶμαι μηδέ- 
ποτὲ ὑπερπίμπλασϑαι" δύσφορον γάρ' ἔπειτα δὲ ἐκ- 
πονῶ τὰ εἰσιόντα οὕτω γάρ μοι δοκεῖ ἥ τε ὑγίεια 

μᾶλλον παραμένειν καὶ ἰσχὺς προσγενέσϑαι. Οὕτω 
τοίνυν, ἔφη. ὦ παῖ, καὶ τῶν ἄλλων δεῖ ἐπιμέλεσθαι. 
Ἦ καὶ σχολή, ἔφη. ὦ πάτερ, ἔσται, σωμασκεῖν τοῖς 
στρατιώταις; Οὐ μὰ 4, ἔφη ὃ πατήρ, οὐ μόνον γε, 
ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. δεῖ γὰρ δήπου στρατιάν, εἰ μέλλει 

πράξειν τὰ δέοντα, μηδέποτε παύεσϑαι ἢ τοῖς πολε- 

μίοις κακὰ πορσύνουσαν ἢ ἑαυτῇ ἀγαϑά" ὡς χαλεπὸν 

μὲν καὶ ἕνα ἄνϑρωπον ἀργὸν τρέφεσϑαι, πολὺ δ᾽ ἔτι 
χαλεπώτερον, ὦ παῖ, οἷκον ὅλον, πᾶντων δὲ χαλεπώ- 
τατον στρατιὰν ἀργὸν τρέφειν. πλεῖστά τε γὰρ τὰ 
ἐσθίοντα ἐν στρατιᾷ καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων δὁρμώμενα καὶ 
οἷς ἂν λάβῃ δαψιλέστατα χρώμενα, ὥστε οὔποτε ἀργεῖν 
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δεήσει στρατιάν. Δέγεις σύ, ἔφη. ὦ πάτερ, ὡς ἐμοὶ 18 
δοκεῖ, ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος, οὔ- 
τῶς οὐδὲ στρατηγοῦ ἀργοῦντος οὐδὲν ὄφελος εἶναι. 
Τὸν δέ γε ἐργάτην στρατηγὸν ἐγώ, ἔφη. ἀναδέχομαι, 
ἣν μή τις ϑεὸς βλάπτῃ, ἅμα καὶ τἀπιτήδεια μάλιστα 
ἔχοντας τοὺς στρατιώτας ἀποδείξειν καὶ τὰ σώματα 

ἄριστα ἔχοντας παρασκευάσειν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη, τό 
γὲ μελετᾶσϑαι ἕκαστα τῶν πολεμικῶν ἔργων, ἀγῶνας 

ἄν τίς μοι δοχεῖ, ἔφη. ὦ πάτερ, προειπὼν ἑκάστοις 
καὶ ἄϑλα προτιϑεὶς μάλιστ᾽ ἂν ποιεῖν εὖ ἀσκεῖσϑαι 
ἕκαστα, ὥστε ὁπότε δέοιτο ἔχειν ἂν παρεσχευασμένοις 

χρῆσϑαι. Κάλλιστα λέγεις, ἔφη. ὦ παῖ; τοῦτο γὰρ 

ποιήσας, σάφ᾽ ἴσϑι, ὥσπερ χοροὺς τὰς τάξεις ἀεὶ τὰ 

προσήκοντα μελετώσας ϑεάσει. 
᾿Αλλὰ μήν, ὃ Κῦρος ἔφη, εἴς γε τὸ προϑυμίαν 19 

ἐμβαλεῖν στρατιώταις οὐδέν μοι δοκεῖ ἱκανώτερον εἶ- 

ναι ἢ τὸ δύνασϑαι ἐλπίδας ἐμποιεῖν ἀνθρώποις. ᾿᾽4λλ᾽, 

ἔφη, ὦ παῖ, τοῦτό γε τοιοῦτόν ἐστιν οἷόνπερ εἴ τις 

κύνας ἐν ϑήρα ἀνακαλοῖτο ἀεὶ τῇ κλήσει ἧπερ ὅταν 
τὸ ϑηρίον ὁρᾷ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον προϑύμως εὖ οἶδ᾽ 
ὅτε ἔχει ὑπακουούσας" ἢν δὲ πολλάκις ψεύδηται αὐτάς. 
τελευτῶσαι οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληϑῶς ὁρῶν καλῇ πείϑονται 
αὐτῷ. οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει" ἢν πολ- 

λάκις προσδοκίας ἀγαϑῶν ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, οὐδ᾽ 
ὁπόταν ἀληϑεῖς ἐλπίδας λέγῃ ὃ τοιοῦτος πείϑειν δύ- 

ναται. ἀλλὰ τοῦ μὲν αὐτὸν λέγειν ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη 
3 εἴργεσθαι δεῖ, ὦ παῖ, ἄλλοι δ᾽ ἐνετοὶ λέγοντες ταῦ 

ἂν διαπράττοιεν" τὴν δ᾽ αὑτοῦ παρακέλευσιν εἰς τοὺς 
μεγίστους κινδύνους δεῖ ὡς μάλιστα ἐν πίστει διασώ- 

ξειν. ᾿4λλὰ ναὶ μὰ τὸν Ζ41᾿, ἔφη ὃ Κῦρος, ὦ πάτερ, 

ὄὕτ᾽ 
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90 καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ οὕτως ἥδιον. τό γε 

μὴν πειϑομένους παρέχεσϑαι τοὺς στρατιώτας, οὐκ 

ἀπείρως μοι δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ' σύ τε γάρ 
μὲ εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείϑεσ- 
αι ἀναγκάζων" ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις παρέδωκας, 

καὶ ἐκεῖνοι αὖ ταὐτὸ τοῦτο ἔπραττον" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐφήβοις ἦμεν, ὃ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς 

ἐπεμέλετο" καὶ οὗ νόμοι δέ μοι δοχοῦσιν οἵ πολλοὶ 
ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι. 
καὶ τοίνυν κατανοῶν περὶ τούτων ἐν πᾶσιν δρᾶν μοι 
δοκῶ τὸ προτρέπον πείϑεσϑαι μάλιστα ὃν τὸ τὸν πει- 
ϑόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾶν, τὸν ὃὲ ἀπειϑοῦντα 

21 ἀτιμάξειν τε καὶ χολάξειν. Καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ 
ἕπεσϑαι αὕτη, ὦ παῖ, ἡ δδός ἐστιν" ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖτ- 
τον τούτου πολύ, τὸ ἑκόντας πείϑεσϑαι, ἄλλη ἐστὶ συν- 

τομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ συμφέρον- 
τος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἷναι, τούτῳ οἱ ἄν- 
ϑρωώποι ὑπερηδέως πείϑονται. γνοίης δ᾽ ἂν ὅτι τοῦϑ᾽ 

οὕτως ἔχει ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς 
κάμνουσιν, ὡς προϑύμως τοὺς ἐπιτάξοντας ὅ,τι χρὴ 

ποιεῖν καλοῦσι" καὶ ἐν ϑαλάττῃ δὲ ὡς προϑύμως τοῖς 

κυβερνήταις οὗ συμπλέοντες πείϑονται" καὶ οὕς γ᾽ ἂν 
νομίσωσί τινες βέλτιον αὑτῶν ὁδοὺς εἰδέναι, ὡς ἰσχυ- 

ρῶς τούτων οὐδ᾽ ἀπολείπεσϑαι ἐθέλουσιν. ὅταν δὲ 
οἴωνται πειϑόμενοι κακόν τι λήψεσϑαι, οὔτε ζημίαις 

πάνυ τι ἐθέλουσιν εἴκειν οὔτε δώροις ἐπαίρεσϑαι. οὐδὲ 

γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κακῷ ἕκὼν οὐδεὶς λαμβάνει. 
22 “έγεις σύ, ὦ πάτερ, εἰς τὸ πειϑομένους ἔχειν οὐδὲν 

εἶναι ἀνυσιμώτερον τοῦ φρονιμώτερον δοκεῖν εἶναι 
τῶν ἀρχομένων. “έγω γὰρ οὖν, ἔφη. Καὶ πῶς δή 
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τις ἄν, ὦ πάτερ, τοιαύτην δόξαν τάχιστα περὶ αὑτοῦ 
παρασχέσϑαι δύναιτο; Οὐκ ἔστιν ἔφη, ὦ παῖ, συντο- 
μωτέρα ὁδὸς (ἐπὶ τό.) περὶ ὧν βούλει, δοκεῖν φρόνιμος 
εἶναι ἢ τὸ γενέσϑαι περὶ τούτων φρόνιμον. καϑ᾽ ἕν 
δ᾽ ἕκαστον σκοπῶν γνώσει ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω. ἢν 

γὰρ βούλῃ μὴ ὧν ἀγαϑὸς γεωργὸς δοκεῖν εἶναι ἀγα- 

ϑός, ἢ ἱππεὺς ἢ ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐν- 

νόει πόδα δὲ δέοι ἂν μηχανᾶσϑαι τοῦ δοκεῖν ἕνεκα. 
καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν τέ σε πολλούς, ὅπως δόξαν 

λάβοις, καὶ κατασκευὰς καλὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ αὐτῶν κτή- 

σαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηκὼς εἴης ἂν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, 
ὅπου πεῖραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν προσέτι καὶ ἀλα- 
ξὼν φαίνοιο. Φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν μέλλον- 38 
τος πῶς ἄν τις τῷ ὄντι γένοιτο; Ζῆλον, ἔφη, ὦ παῖ, 
ὅτι ὅσα μὲν ἔστι μαϑόντα εἰδέναι, μαϑὼν ἄν, ὥσπερ 
τὰ τακτικὰ ἔμαϑες" ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε μαϑητὰ 
οὔτε προορατὰ ἀνθρωπίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν 

παρὰ ϑεῶν πυνϑανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων εἴης" 

ὅ,.τε δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πραχϑῆναι., ἐπιμελόμενος 
ἂν τούτου ὡς ἂν πραχϑείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπιμέλεσϑαι 
οὗ ἂν δέῃ φρονιμωτέρου ἀνδρὸς ἢ τὸ ἀμελεῖν. ᾿Αλλὰ 34 
μέντοι ἐπὶ τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὅπερ 
ἔμοιγε ἐν τοῖς μεγίστοις δοκεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ 
ὁδὸς ἥπερ εἴ τις ὑπὸ τῶν φίλων στέργεσϑαι ἐπιϑυ- 

μοίη" εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποιοῦντα φανερὸν εἶναι. ᾿Αλλὰ 
τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ παῖ, χαλεπὸν τὸ ἀεὶ δύνασϑαι εὖ 
ποιεῖν οὺς ἄν τις ἐθέλῃ" τὸ ὃὲ συνηδόμενόν τε φαί- 

ψεσϑαι, ἥν τι ἀγαϑὸν αὐτοῖς συμβαίνῃ, καὶ συνα- 

χϑόμενον, ἤν τι κακόν, καὶ συνεπικουρεῖν προϑυμού- 

μενον ταῖς ἀπορίαις αὐτῶν, καὶ φοβούμενον μή τι 
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σφαλῶσι. καὶ προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλων- 
οὔται, ταῦτά πως δεῖ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν. καὶ ἐπὶ 

τῶν πράξεων δέ, ἢν μὲν ἐν ϑέρενι ὦσι. τὸν ἄρχοντα 
δεῖ τοῦ ἡλίου πλεονεχτοῦντα φανερὸν εἶναι" ἣν δὲ ἐν 

χειμῶνι, τοῦ ψύχους" ἣν δὲ διὰ μόχϑων, τῶν πόνων" 
πάντα γὰρ ταῦτα εἰς τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ἀρχομέ- 

νῶν συλλαμβάνει. Μέγεις σύ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ 
καρτερώτερον δεῖ πρὸς πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχο- 
μένων εἶναι. “έγω γὰρ οὖν, ἔφη. ϑάρρει μέντοι 
τοῦτο, ὦ παῖ" εὖ γὰρ ἴσϑι ὅτι τῶν ὁμοίων σωμάτων 
οἵ αὐτοὶ πόνοι οὐχ ὁμοίως ἅπτονται ἄρχοντός τε ἀν- 

δρὸς καὶ ἰδιώτου, ἀλλ᾽ ἐπικουφίξει τε ἡ τιμὴ τοὺς 
πόνους τῷ ἄρχοντι καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτε οὐ λαν- 

ϑάνει ὅ,τι ἂν ποιῇ. 

26 Ὁπότε δέ, ὦ πάτερ. σοι ἤδη ἔχοιεν μὲν τἀπιτή- 
δεια οὗ στρατιῶται, ὑγιαίνοιεν δέ, πονεῖν δὲ δύναιντο, 

τὰς δὲ πολεμικὰς τέχνας ἠσκηκότες εἶεν, φιλοτίμως 
δ᾽ ἔχοιεν πρὸς τὸ ἀγαϑοὶ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείϑεσ- 

αν αὐτοῖς ἥδιον εἴη τοῦ ἀπειϑεῖν. οὐκ ἂν τηνικαῦτα 
σωφρονεῖν ἄν τίς σοι δοκοέη διαγωνίζεσϑαι βουλό- 

μενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχιστα; Ναὶ μὰ 41, 
ἔφη. εἰ μέλλοι γε πλεῖον ἕξειν" εἰ δὲ μή, ἔγωγ᾽ ἂν 
ὅσῳ οἰοίμην καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς ἕπο- 
μένους βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην, 

ὥσπερ καὶ τἄλλα ἃν οἰώμεϑα πλείστου ἡμῖν ἄξια εἶ- 
ναι, ταῦτα πειρώμεϑα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσϑαι. 

21 Πλεῖον δ᾽ ἔχειν, ὦ πάτερ, πολεμίων πῶς ἄν τις δύ- 
ναῖιτο μάλιστα; Οὐ μὰ 4, ἔφη, οὐκέτι τοῦτο. φαῦ- 
λον, ὦ παῖ, οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔργον ἐρωτᾷς" ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι 
ὅτι δεῖ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν καὶ ἐπέβουλον 
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εἶναι καὶ κρυψίνουν καὶ δολερὸν καὶ ἀπατεῶνα καὶ 
κλέπτην καὶ ἅρπαγα καὶ ἐν παντὶ πλεονέχτην τῶν 
πολεμίων. καὶ ὃ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ ἫἩρά- 
χλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ πάτερ, δεῖν ἄνδρα μὲ γενέσ- 

αι. Οἷος ἂν ζῶν», ἔφη, ὦ παῖ. δικαιότατός τε καὶ 
νομιμώτατος ἀνὴρ εἴης. Πῶς μήν. ἔφη, παῖδας ὄντας 

ἡμᾶς καὶ ἐφήβους τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε; Ναὶ 

μὰ 4“, ἔφη. καὶ νῦν πρὸς τοὺς φέλους τε καὶ πολέ- 
τας ὕπως δέ γε τοὺς πολεμίους δύναισϑε κακῶς ποι- 

εῖν οὐκ οἶσϑα μανϑάνοντας ὑμᾶς πολλὰς κακουργίας; 
Οὐ δῆτα, ἔφη, ἔγωγε, ὦ πάτερ. Τίνος μὴν ἕνεκα, 

ἔφη. ἐμανϑάνετε τοξεύειν; τίνος δ᾽ ἕνεκα ἀκοντίζειν; 

τίνος δ᾽ ἕνεκα δολοῦν ὗς ἀγρίους καὶ πλέγμασι καὶ 
ὀρύγμασι; τί δ᾽ ἐλάφους ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις; 
τί δὲ λέουσι καὶ ἄρχτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἰς τὸ 
ἴσον καϑιστάμενον ἐμάχεσϑε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας 

τινὸς ἀεὶ ἐπειρᾶσϑε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά; ἢ οὐ 

πάντα γιγνώσκεις ταῦτα ὅτι κακουργίαν τέ εἰσι καὶ 

ἀπάται καὶ δολώσεις καὶ πλεονεξίαι; Ναὶ μὰ 411, ἔφη. 
ϑηρίων γε) ἀνθρώπων δὲ εἰ καὶ δόξαιμι βούλεσϑαι 

ἐξαπατῆσαί τινα, πολλὰς πληγὰς οἶδα λαμβάνων. Οὐδὲ 
γὰρ τοξεύειν, οἶμαι, οὐδ᾽ ἀκοντίζειν ἄνθρωπον ἐπε- 

τρέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν, 
ἵνα γε νῦν μὲν μὴ κακουργοίητε τοὺς φίλους, εἰ δέ 

ποτὲ πόλεμος γένοιτο, δύναισϑε καὶ ἀνθρώπων στο- 

χάξεσϑαι: καὶ ἐξαπατᾶν δὲ καὶ πλεονεκτεῖν οὐκ ἐν ἀν- 

ϑρώποις ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἐν ϑηρίοις, ἵνα μηδ᾽ 
ἐν τούτοις τοὺς φίλους βλάπτοιτε, εἰ δέ ποτὲ πόλε- 

28 

μος γένοιτο, μηδὲ τούτων ἀγύμναστοι εἴητε. Οὐκοῦν, 80 
ἔφη, ὦ πάτερ, εἴπερ χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα ἐπίστα- 
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σϑαι, εὖ τε ποιεῖν καὶ κακῶς ἀνθρώπους. καὶ διδά- 
81 κειν ἀμφότερα ταῦτα ἔδει ἐν ἀνθρώποις. ᾿4λλὰ λέ- 

γεται, ἔφη, ὦ παῖ. ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων γε- 

νέσϑαι ποτὲ ἀνὴρ διδάσκαλος τῶν παίδων, ὃς ἐδίδα- 

ὅκεν ἄρα τοὺς παῖδας ἢν δικαιοσύνην, ὥσπερ σὺ 
κελεύεις, μὴ ψεύδεσϑαι καὶ ψεύδεσϑαι, καὶ μὴ ἐξαπα- 
τῶν καὶ ἐξαπατᾶν, καὶ μὴ διαβάλλειν καὶ διαβάλλειν, 

καὶ μὴ πλεονεχτεῖν καὶ πλεονεχτεῖν. διώριξε δὲ τού- 
τῶν ἅ τε πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον καὶ ἃ πρὸς ἐχ- 

ϑρούς. καὶ ἔτι γε ταῦτα ἐδίδασκεν ὡς καὶ τοὺς φίλους 

δίκαιον εἴη ἐξαπατᾶν ἐπί γε ἀγαϑῷ, καὶ κλέπτειν τὰ 

ϑο τῶν φίλων ἐπὶ ἀγαϑῷ. ταῦτα δὲ διδάσκοντα ἀνάγκη 

καὶ γυμνάξειν ἦν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτα 

ποιεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν πάλῃ φασὶ τοὺς “Ἕλληνας δι- 
δάσκειν ἐξαπατᾶν, καὶ γυμνάξειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς 

ἀλλήλους τοῦτο δύνασϑαι ποιεῖν. γενόμενοι οὖν τινες 

οὕτως εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ εὖ ἐξαπατᾶν καὶ πρὸς τὸ 

εὖ πλεονεχτεῖν, ἴσως δὲ καὶ πρὸς τὸ φιλοκερδεῦν οὐκ 
ἀφυεῖς ὄντες, οὐκ ἀπείχοντο οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν φίλων τὸ 

88 μὴ οὐ πλεονεχτεῖν αὐτῶν πειρᾶσϑαι. ἐγένετο οὖν ἐκ 
τούτων ῥήτρα. ἧ καὶ νῦν χρώμεϑα ἔτι, ἁπλῶς διδά- 
ὅκειν τοὺς παῖδας ὥσπερ τοὺς οἰκέτας πρὸς ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς διδάσκομεν ἀληϑεύειν καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ μὴ 
πλεονεκτεῖν" εἰ δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῖεν, κολάξειν, ὅπως 

ἐν τοιούτῳ ἔϑει ἐϑισϑέντες πραότεροι πολῖται γένοιντο. 
84 ἐπεὶ δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν ἣν σὺ νῦν ἔχεις, ἤδη καὶ 

τὰ πρὸς τοὺς πολεμίους νόμιμα ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι 
διδάσκειν. οὐ γὰρ ἂν ἔτι ἐξενεχϑῆναι δοκεῖτε πρὸς 

τὸ ἄγριοι πολῖται γενέσϑαι ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἀλλήλους 

συντεϑραμμένοι" ὥσπερ γε καὶ περὶ ἀφροδισίων οὐ 
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διελεγόμεϑα πρὸς τοὺς ἄγαν νέους, ἵνα μὴ πρὸς τὴν 
ἰσχυρὰν ἐπυϑυμίαν αὐτοῖς ῥαδιουργίας προσγενομένης 
ἀμέτρως αὐτῇ χρῶντο οἵ νέοι. Νὴ 4. ἔφη᾽ ὡς τοί- 8 
νυν ὀψιμαϑῆ ὄντα ἐμὲ τούτων τῶν πλεονεξιῶν, ὦ 
πάτερ, μὴ φείδου εἴ τι ἔχεις διδάσκειν ὅπως πλεονεκ- 
τήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Μηχανῶ τοίνυν, ἔφη, ὁπόση 

ἐστὶ δύναμις. τεταγμένοις τοῖς σαυτοῦ ἀτάκτους λαμ- 

βάνειν τοὺς πολεμίους καὶ ὡπλισμένοις ἀόπλους καὶ 

ἐγρηγορόσι καϑεύδοντας καὶ φανερούς σοι ὄντας ἀφα- 
νὴς αὐτὸς ὧν ἐκείνοις καὶ ἐν δυσχωρίᾳ αὐτοὺς γιγνο- 

μένους ἐν ἐρυμνῷ αὐτὸς ὥν [ὑποδέξει]. Καὶ πῶς ἄν, 86 

ἔφη. τις τοιαῦτα, ὦ πάτερ, ἁμαρτάνοντας δύναιτ᾽ ἂν 
τοὺς πολεμίους λαμβάνειν; Ὅτι, ἔφη, ὦ παῖ, πολλὰ 
μὲν τούτων ἀνάγκη ἐστὶ καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς πολεμίους 
παρασχεῖν" σιτοποιεῖσϑαί τε γὰρ ἀνάγκη ἀμφοτέρους: 

κοιμᾶσϑαί τε ἀνάγκη ἀμφοτέρους. καὶ ἕωϑεν ἐπὶ τά- 

ναγκαῖα σχεδὸν ἅμα πάντας δεῖ ἵεσϑαι καὶ ταῖς ὁδοῖς 

ὁποῖαι ἂν ὦσι τοιαύταις ἀνάγκη χρῆσϑαι. ἃ χρή δὲ 
πάντα κατανοοῦντα, ἐν ᾧ μὲν ἂν ὑμᾶς γιγνώσκῃς 
ἀσϑενεστάτους γιγνομένους. ἐν τούτῳ μάλιστα φυλάτ- 

τεσθαι" ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους αἰσϑάνῃ εὐχειρω- 
τοτάτους γιγνομένους. ἐν τούτῳ μάλιστα ἐπιτίϑεσϑαι. 

Πότερον δ᾽, ἔφη ὃ Κῦρος. ἐν τούτοις μόνον ἔστι 81 
πλεονεχτεῖν ἢ καὶ ἐν ἄλλοις τισί; Καὶ πολύ γε μᾶλ- 
λον. ἔφη. ὦ παῖ’ ἐν τούτοις μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
πάντες ἰσχυρὰς φυλακὰς ποιοῦνται εἰδότες ὅτι δέον- 
ται. οἱ δ᾽ ἐξαπατῶντες τοὺς πολεμίους δύνανται καὶ 

ϑαρρῆσαι ποιήσαντες ἀφυλάκτους λαμβάνειν καὶ διῶ- 
ξαι παραδόντες ἑαυτοὺς ἀτάκτους ποιῆσαι καὶ εἰς δυ- 
σχωρίαν φυγῇ ὑπαγαγόντες ἐνταῦϑα ἐπιτίϑεσϑαι. δεῖ 88 

ΩΝ 

δὲὺ) 88 
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δή, ἔφη, φιλομαϑῆ σε τούτων ἁπάντων ὄντα οὐχ οἷς 
ἂν μάϑῃς τούτοις μόνοις χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους μηχανημάτων, 
ὥσπερ καὶ οἱ μουσικοὺ οὐχ οἷς ἂν μάϑωσι τούτους 

μόνον χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα πειρῶνται ποιεῖν. 
καὶ σφόδρα μὲν καὶ ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα καὶ ἀν- 

ϑηρὰ εὐδοκιμεῖ, πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς μᾶλ- 

λον τὰ καινὰ μηχανήματα εὐδοκυμεῖ᾽ ταῦτα γὰρ μᾶλ- 

89λὸον καὶ ἐξαπατᾶν δύναται τοὺς ὑπεναντίους. εἰ δὲ 

σύ γε. ἔφη, ὦ παῖ, μηδὲν ἄλλο ἢ μετενέγκοις ἐπ᾽ ἀν- 
ϑρώπους τὰς μηχανὰς ἃς καὶ πάνυ ἐπὶ τοῖς μυικροῖς 

ϑηρίοις ἐμηχανῶ, οὐκ οἴδι ἄν, ἔφη. πρόσω πάνυ ἐλά- 

σαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας; σὺ γὰρ ἐπὺ 
μὲν τὰς ὄρνιϑας ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι ἀνιστά- 
μένος ἐπορεύου νυχτός, καὶ πρὶν κινεῖσϑαι τὰς ὕρνι- 
ϑας ἐπεποίηντό δοι αἱ πάγαν αὐταῖς καὶ τὸ κεκιψημέ- 

νον χωρίον ἐξείκαστο τῷ ἀκινήτῳ" ὄρνυϑες δ᾽ ἐπεπαί- 
δευντό σοι ὥστε σοὶ μὲν τὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖν, 
τὰς δὲ ὁμοφύλους ὄρνιϑας ἐξαπατᾶν" αὐτὸς δὲ ἐνή- 

δρευες, ὥστε ὁρᾶν μὲν αὐτάς, μὴ ὁρᾶσϑαι δὲ ὑπ᾽ αὐὖὐ- 
τῶν᾽ ἡσκήκεις δὲ φϑάνων ἕλκειν ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν. 

Δοπρὸς δ᾽ αὖ τὸν λαγῶ, ὅτι μὲν ἐν σκότει νέμεται, τὴν 
δ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκει, κύνας ἔτρεφες α΄ τῇ ὀσμῇ 
αὐτὸν ἀνηύρισκον. ὅτι δὲ ταχὺ ἔφευγεν, ἐπεὶ εὑρε- 
ϑείη, ἄλλας κύνας εἶχες ἐπιτετηδευμένας πρὸς τὸ κατὰ 
πόδας αἱρεῖν. εἰ δὲ καὶ ταύτας ἀποφύγοι, τοὺς πό- 

ρους αὐτῶν ἐκμανϑάνων καὶ [πρὸς] οἷα χωρία φεύ- 
γοντες αἱροῦνται οὗ λαγῷ, ἐν τούτοις δίκτυα δυσό- 

ρατα ἐνεπετάννυς ἄν, ἵνα ἐν τῷ σφόδρα φεύγειν αὖ- 
τὸς ἑαυτὸν ἐμπεσὼν συνέδει. τοῦ δὲ μηδ᾽ ἐντεῦϑεν 
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διαφεύγειν σκοποὺς τοῦ γιγνομένου καϑίστης, οἱ ἐγ- 

γύϑεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσϑαι" καὶ αὐτὸς μὲν σὺ 
ὄπισϑεν χραυγῇ οὐδὲν ὑστεριξούσῃ τοῦ λαγῶ βοῶν 
ἐξέπληττες αὐτὸν ὥστε ἄφρονα ἁλίσκεσϑαι, τοὺς δ᾽ 

ἔμπροσϑεν σιγᾶν διδάξας ἐνεδρεύοντας λανϑάνειν ἐποί- 

εἰς. ὥσπερ οὖν προεῖπον, εἰ τοιαῦτα ἐϑελήσαις καὶ 41 
ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις μηχανᾶσϑαι, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε εἴ 
τινος λείποιο ἂν τῶν πολεμίων. ἢν δέ ποτε ἄρα ἀνάγ- 

χη γένηται καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς 

καὶ ὡπλισμένους ἀμφοτέρους μάχην συνάπτειν, ἐν τῶ 

τοιούτῳ δή, ὦ παῖ, αἱ ἐκ πολλοῦ παρεσκευασμέναι 
πλεονεξίαι μέγα δύνανται. ταύτας δὲ ἐγὼ λέγω εἶναι, 
ἣν τῶν στρατιωτῶν εὖ μὲν τὰ σώματα ἠσκημένα ἧ, 

εὖ δὲ αἵ ψυχαὶ τεϑηγμέναι, εὖ δὲ αἱ πολεμικαὶ τέ- 

χναι μεμελετημέναι ὦσιν. εὖ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο εἰδέναι 45 
ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πείϑεσϑαι, καὶ ἐκεῖνοι πάν- 

τες ἀξιώσουσι σὲ πρὸ ἑαυτῶν βουλεύεσϑαι. μηδέποτ᾽ 

οὖν ἀφροντίστως ἔχε. ἀλλὰ τῆς μὲν νυχτὸς προσχόπει 
τί σοι ποιήσουσιν οἵ ἀρχόμενοι, ἐπειδὰν ἡμέρα γένη- 

ται, τῆς δ᾽ ἡμέρας ὕπως τὰ εἰς νύκτα κάλλιστα ἕξει. 

ὅπως δὲ χρὴ τάττειν εἰς μάχην στρατιὰν ἢ ὅπως ἄγειν 43 
ἡμέρας ἢ νυχτὸς ἢ στενὰς ἢ πλατείας ὁδοὺς ἢ ὀρεινὰς 

ἢ πεδινάς, ἢ ὅπως στρατοπεδεύεσϑαι, ἢ ὅπως φυλα- 

κὰς νυχτερινὰς καὶ ἡμερινὰς καϑιστάναι, ἢ ὅπως προσ- 

ἄγειν πρὸς πολεμίους ἢ ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ 

ὅπως παρὰ πόλιν πολεμίαν ἄγειν ἢ ὅπως πρὸς τεῖχος 

ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπως νάπη ἢ ποταμοὺς διαβαίνειν, 
ἢ ὕπως ἱππιχὸν φυλάττεσθαι ἢ ὕπως ἀκοντιστὰς ἢ 
τοξότας, καὶ εἴ γε δή σοι κατὰ κέρας ἄγοντι οἱ πολέ- 

Ἵ μιοι ἐπιφανεῖεν, πῶς χρὴ ἀντικαϑιστάναι, καὶ εἴ σοι 
ΘΠΟΡΕ, Ογσορ. στθο. ἃ. Ηυρς. 4 
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ἐπὶ φάλαγγος ἄγοντι ἄλλοϑέν ποϑὲν οἵ πολέμιοι φαί- 
γνοιντὸ ἢ κατὰ πρόσωπον, ὕπως χρὴ ἀντιπαράγειν, ἢ 

ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ἄν τις μάλιστα αἰσϑάνοιτο, ἢ 

ὅπως τὰ σὰ οἱ πολέμιοι ἥκιστα εἰδεῖεν, ταῦτα δὲ πάντα 
τί ἂν ἐγὼ λέγοιμί σοι; ὅσα τε γὰρ ἔγωγε ἤδειν, πολ- 
λάκις ἀκήκοας, ἄλλος τε ὅστις ἐδόκει τι τούτων ἐπί- 

σταῦσϑαι, οὐδενὸς αὐτῶν ἠμέληκας οὐδ᾽ ἀδαὴς γεγέ- 

νησαι. δεῖ οὖν πρὸς τὰ συμβαίνοντα, οἶμαι, τούτοις 
χρῆσϑαι ὁποῖον ἂν συμφέρειν δὅοι τούτων δοκῇ. 

41 Μάϑε δέ μου καὶ τάδε. ὦ παῖ, ἔφη, τὰ μέγιστα" 
παρὰ γὰρ ἱερὰ καὶ οἰωνοὺς μήτε σαυτῷ μηδέποτε μή- 
τε στρατιᾷ κινδυνεύσῃς, κατανοῶν ὡς ἄνϑρωποι μὲν 
αἱροῦνται πράξεις εἰκάξοντες. εἰδότες δὲ οὐδὲν ἀπὸ 

46 ποίας ἔσται αὐτοῖς τἀγαϑά. γνοίης δ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν 

τῶν γιγνομένων" πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη πόλεις ἔπεισαν 

καὶ ταῦτα οἱ δοκοῦντες σοφώτατοι εἶναι πόλεμον ἄρα- 
σϑαι πρὸς τούτους ὑφ᾽ ὧν οἱ πεισϑέντες ἐπιϑέσϑαι 

ἀπώλοντο, πολλοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξησαν καὶ ἰδιώτας 

καὶ πόλεις ὑφ᾽ ὧν αὐξηϑέντων τὰ μέγιστα κακὰ ἔπα- 
ϑον, πολλοὶ δὲ οἷς ἐξῆν φίλοις χρῆσϑαι καὶ εὖ ποιεῖν 
καὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον βουληϑέντες 
ἢ φίλοις χρῆσϑαι, ὑπ’ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν" 

πολλοῖς δ᾽ οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ξῆν 
ἡδέως. ἐπιϑυμήσαντες δὲ πάντων κύριοι εἶναι, διὰ 
ταῦτα καὶ ὧν εἶχον ἀπέτυχον" πολλοὶ δὲ τὸν πολύευκ- 
τον πλοῦτον χαταχτησάμενοι, διὰ τοῦτον ἀπώλοντο. 

40 οὕτως ἡ ἀνθρωπένη σοφία οὐδὲν μᾶλλον οἶδε τὸ ἄρι- 
στον αἱρεῖσϑαι ἢ εἰ κληρούμενος ὅτε λάχοι τοῦτό τις 

πράττοι. ϑεοὶ δέ, ὦ παῖ, ἀεὶ ὄντες πάντα ἴσασι τά 
Δυτ Α͂ τε γεγενημένα καὶ τὰ ὄντα καὶ ὅ,τι ἐξ ὁκάστου αὐτῶν 
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ἀπι σεται. καὶ τῶν συμβουλευομένων ἀνθρώπων οἷς 

ν ἵλεῳ ὦσι, προσημαίνουσιν ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ 
᾽ εἰ δὲ μὴ πᾶσιν ἐθέλουσι συμβουλεύειν . οὖ- 
ἩΑΡΔΆΦΗ͂Ν οὐ γὰρ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐστιν ὧν ἂν 
“-- ἐπιμέλεσϑαι. 

: 

4" 



Β. 

1. Τοιαῦτα μὲν δὴ ἀφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν 
δρίων τῆς Περσίδος" ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς φα- 

νεὶς προηγεῖτο, προσευξάμενοι ϑεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς 
Περσίδα γῆν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς πέμπειν 

σφᾶς. οὕτω διέβαινον τὰ ὅρια. ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, 

προσηύχοντο αὖϑις ϑεοῖς τοῖς Μηδίαν γῆν κατέχουσιν 

ἵλεως καὶ εὐμενεῖς δέχεσϑαι αὐτούς. ταῦτα δὲ ποιή- 

ὄαντες, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ὥσπερ εἰκός, ὁ μὲν 
πατὴρ πάλιν εἰς Πέρσας ἀπήει, Κῦρος δὲ εἰς Μήδους 

ἢ πρὸς Κυαξάρην ἐπορεύετο. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο ὃ Κῦρος 
εἰς Μήδους πρὸς τὸν Κυαξάρην, πρῶτον μὲν ὥσπερ 
εἰκὸς ἠσπάσαντο ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἤρετο τὸν Κῦ- 

ρον ὃ Κυαξάρης πόσον τι ἄγοι τὸ στράτευμα. ὁ δὲ 
ἔφη, Τρισμυρίους μὲν οἷοι καὶ πρόσϑεν ἐφοίτων πρὸς 
ὑμᾶς μισϑοφόροι" ἄλλοι δὲ καὶ τῶν οὐδέποτε ἐξελ- 
ϑόντων προσέρχονται τῶν ὁμοτίμων. Πόδοι τινές; 

8ϑἔφη ὁ Κυαξάρης. Οὐκ ἂν ὁ ἀριϑμός σε, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, ἀκούσαντα εὐφράνειεν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐννόησον ὅτι 
ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οὗ ὁμότιμοι καλούμενοι πολλῶν ὄν- 
τῶν τῶν ἄλλων Περσῶν ῥαδίως ἄρχουσιν. ἀτάρ, ἔφη, 

δέει τι αὐτῶν ἢ μάτην ἐφοβήϑης. οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ 

4 ἔρχονται; Ναὶ μὰ 41, ἔφη, καὶ πολλοί γε. Πῶς τοῦτο 
σαφές; Ὅτι, ἔφη, πολλοὶ ἥκοντες αὐτόϑεν ἄλλος ἄλ- 
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λον τρόπον πάντες ταὐτὸ λέγουσιν. ᾿4γωνιστέον μὲν 
ἄρα ἡμῦν πρὸς τοὺς ἄνδρας. ᾿ἀνάγκη γάρ, ἔφη. Τί 

οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος. οὐ καὶ τὴν δύναμιν ἔλεξάς μοι, 
εἰ οἶσϑα. πόση τις ἡ προσιοῦσα. καὶ πάλιν τὴν ἣμε- 
τέραν. ὅπως εἰδότες ἀμφοτέρας πρὸς ταῦτα βουλευώ- 

μεϑα ὕπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεϑα; ἄκουε δή, ἔφη 

ὃ Κυαξάρης. 

Κροῖσος μὲν ὃ Αυδὸς ἄγειν λέγεται μυρίους μὲν ὅ 

ἱππέας. πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλείους ἢ τετρακιδ- 

μυρίους. ᾿ἀρτακάμαν δὲ τὸν τῆς μεγάλης Φρυγίας ἄρ- 
χοντὰαὰ λέγουσιν ἱππέας μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους ἄγειν, 
λογχοφόρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ μείους τετρακιδ- 
μυρίων. ᾿Δρίβαιον δὲ τὸν τῶν Καππαδοκῶν βασιλέα 
ἱππέας μὲν ἑξακισχιλίους. τοξότας δὲ καὶ πελταστὰς 

οὐ μείους τρισμυρίων, τὸν ᾿ἀράβιον δὲ "άραγδον ἵπ- 
πέας. τε εἰς μυρίους καὶ ἄρματα εἰς ἑκατὸν καὶ σφεν- 
δονητῶν πάμπολύ τι χρῆμα. τοὺς μέντοι Ἕλληνας 

τοὺς ἐν τῇ ᾿4σία οἰκοῦντας οὐδέν πῶ σαφὲς λέγεται 
εἰ ἕπονται. τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς πρὸς ᾿Ελλη- 

σπόντῳ συμβαλεῖν φασι Γάβαιδον ἔχοντα εἰς Καύ- 

στρου πεδίον ἑξακισχιλίους μὲν ἱππέας, πελταστὰς δὲ 
εἰς μυρίους. Κᾶρας μέντοι καὶ Κίλικας καὶ Παφλα- 

γόνας παραχληϑέντας οὔ φασιν ἕπεσϑαι. ὃ δὲ ᾽4σσύ- 
ρίος ὁ Βαβυλῶνά τε ἔχων καὶ τὴν ἄλλην ᾿ἀσσυρίαν 
ἐγὼ μὲν οἶμαι ἱππέας μὲν ἄξει οὐκ ἐλάττους δισμυ- 
ρέων, ἅρματα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οὐ μεῖον διακοσίων. πεζοὺς 
ὃξ οἶμαι παμπόλλους" εἰώϑει γοῦν ὁπότε δεῦρ᾽ ἐμ- 
βάλλοι. Σύ. ἔφη ὃ Κῦρος. πολεμίους λέγεις ἱππέας ὃ 

μὲν ἑξακισμυρίους εἶναι. πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας 

πλεῖον ἢ εἴχοσι μυριάδας. ἄγε δὴ τῆς σῆς δυνάμεως 
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τί φὴς πλῆϑος εἶναι; Εἰσίν, ἔφη, Μήδων μὲν ἱππεῖς 

πλείους τῶν μυρίων" πελτασταὶ δὲ καὶ τοξόται γέ- 
γνοιντ᾽ ἄν πῶς ἐκ τῆς ἡμετέρας κἂν ἑἕἑξακισμύριοι. ᾽49- 

μενίων δ᾽, ἔφη. τῶν ὁμόρων ἡμῖν παρέσονται ἱππεῖς 

μὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ ὃὲ δισμύριοι. “έγεις σύ, 
ἔφη ὁ Κῦρος, ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι μεῖον ἢ τέταρ- 
τον μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππικοῦ, πεξοὺς δὲ ἀμ- 

Ἰ φὶ τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, οὐκ ὀλέ- 

γους νομίξεις Περσῶν εἶναι οὃς σὺ φὴς ἄγειν; ᾿᾽4λλ᾽ 
εἰ μὲν ἀνδρῶν προσδεῖ ἡμῖν, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴτε καὶ 

μή, αὖϑις συμβουλευσόμεϑα" τὴν δὲ μάχην μοι. ἔφη. 
λέξον ἑκάστων ἥτις ἐστί. Σχεδόν, ἔφη ὃ Κυαξάρης, 
πάντων ἣἡ αὐτή; τοξόται γάρ εἰσι καὶ ἀκοντισταὶ οἵ 

τ᾿ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, 

ἀκροβολίξεσϑαι ἀνάγκη ἐστὶ τοιούτων γε τῶν ὅπλων 

8 ὄντων. ᾿άνάγκη γὰρ οὖν, ἔφη ὃ Κυαξάρης" οὐκοῦν 
ἐν τούτῳ μὲν τῶν πλειόνων ἡ νίκη πολὺ γὰρ ἂν 

ϑᾶττον οἵ ὀλίγοι ὑπὸ τῶν πολλῶν τιτρωσκόμενοι ἀνα- 
λωϑείησαν ἢ οἵ πολλοὶ ὑπὸ τῶν ὀλίγων" εἰ οὖν οὕτως 

ἔχει, ὦ Κῦρε, τί ἂν ἄλλο τις κρεῖττον εὕροι ἢ πέμ- 
πειν εἰς Πέρσας, καὶ ἅμα μὲν διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι 

εἴ τι πείσονται Μῆδοι, εἰς Πέρσας τὸ δεινὸν ἥξει, 

ἅμα δὲ αἰτεῖν πλεῖον στράτευμα; ᾿ΑΔλλὰ τοῦτο μέν, 
ἔφη ὁ Κῦρος, εὖ ἴσϑι ὅτι, οὐδ᾽ εἰ πάντες ἔλθοιεν 
Πέρσαι, πλήϑει οὐχ ὑπερβαλοίμεϑ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους. 
Τί μὴν ἄλλο ἐνορᾶς ἄμεινον τούτου; Ἐγὼ μὲν ἄν, 
ἔφη ὁ Κῦρος, εἰ σὺ εἴην, ὡς τάχιστα ὅπλα ποιοίμην 

πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν οἷάπερ ἔχοντες ἔρχον- 
ται παρ᾽ ἡμῶν οἵ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι" ταῦτα 

δ᾽ ἐστὶ ϑώραξ μὲν περὶ τὰ στέρνα, γέρρον δὲ εἰς τὴν 

[1] 
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ἀριστεράν, χοπὶς δὲ ἢ σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν" κἂν 
ταῦτα παρασκευάσῃς., ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς 

ἐναντίοις ἰέναι ἀσφαλέστατον, τοῖς πολεμίοις δὲ τὸ 

φεύγειν ἢ τὸ μένειν αἱρετώτερον. τάττομεν δέ, ἔφη, 

ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς μένοντας" οἵ γε μεντἂν 
αὐτῶν φεύγωσι. τούτους ὑμῖν καὶ τοῖς ἵπποις νέμο- 

μὲν, ὡς μὴ σχολάξωσι μήτε μένειν μήτε ἀναστρέφε- 

σϑαι. Κῦρος μὲν οὕτως ἔλεξε. τῷ δὲ Κυαξάρῃ ἔδοξέ 10 

τε εὖ λέγειν, καὶ τοῦ μὲν πλείους μεταπέμπεσϑαι οὐκ- 
ἕτι ἐμέμνητο, παρεσκευάξετο δὲ ὅπλα τὰ προειρημένα. 

καὶ σχεδόν τε ἕτοιμα ἦν καὶ τῶν Περσῶν οἵ ὁμότιμοι 
παρῆσαν ἔχοντες τὸ ἀπὸ Περσῶν στράτευμα. ἐνταῦϑα 11 

δὴ εἰπεῖν λέγεται ὁ Κῦρος συναγαγὼν αὐτούς, Ἶἅν- 

ὃρες φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς ὁρῶν αὐτοὺς μὲν καϑωπλισμέ- 
νους οὕτω καὶ ταῖς ψυχαῖς παρεσκευασμένους ὡς εἰς 

χεῖρας συμμίξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους 

ὑμῖν Πέρσας γιγνώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν 
ὡς ὅτι προσωτάτω ταχϑέντες μάχεσϑαι, ἔδεισα μὴ 
ὀλίγοι καὶ ἔρημοι συμμάχων συμπίπτοντες πολεμίοις 

πολλοῖς πάϑοιτέ τι. νῦν οὖν, ἔφη, σώματα μὲν ἔχον- 

τες ἀνδρῶν ἥκετε οὐ μεμπτά" ὅπλα δὲ ἔσται αὐτοῖς 
ὅμοια τοῖς ἡμετέροις" τάς γε μέντοι ψυχὰς ϑήγειν αὐ- 

τῶν ἡμέτερον ἔργον. ἄρχοντος γάρ ἔστιν οὐχ ἑαυτὸν 
μόνον ἀγαθὸν παρέχειν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῶν ἀρχομένων 
ἐπιμέλεσϑαι ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. 

Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" οἵ δ᾽ ἥἤσϑησαν μὲν πάντες, 19 
νομίζοντες μετὰ πλειόνων ἀγωνιεῖσθαι" εἷς δ᾽ αὐτῶν 
καὶ ἔλεξε τοιάδε. ᾿Δ4λλὰ ϑαυμαστά, ἔφη, ἴσως δόξω 13 
λέγειν, εἰ Κύρῳ συμβουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, 
ὅταν τὰ ὅπλα λαμβάνωσιν οἵ ἡμῖν μέλλοντες συμμά- 
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χεσϑαι’ ἀλλὰ γιγνώσκω γάρ, ἔφη. ὅτι οὗ τῶν ἱκανω- 

τάτων καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν λόγοι οὗτοι καὶ μά- 
λιστα ἐνδύονται ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων" καὶ δῶ- 

ρα ἢν διδῶσιν οὗ τοιοῦτοι, κἂν μείω τυγχάνῃ ὄντα ἢ 

τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων. ὅμως μείζονος αὐτὰ τιμῶνται 

οὗ λαμβάνοντες. καὶ νῦν, ἔφη. οὗ Πέρσαι παραστάται 

ὑπὸ Κύρου πολὺ μᾶλλον ἡσϑήσονται ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν πα- 
ρακαλούμενοι, εἴς τὲ τοὺς ὁμοτίμους καϑιστάμενοι βε- 

βαιοτέρως σφίσιν ἡγήσονται ἔχειν τοῦτο ὑπὸ βασι- 

λέως τε παιδὸς καὶ ὑπὸ στρατηγοῦ γενόμενον ἢ εἰ ὑφ᾽ 

ἡμῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο γέγνοιτο. ἀπεῖναι μέντοι οὐδὲ 
τὰ ἡμέτερα χρή, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ δεῖ τῶν ἀνδρῶν 
ϑήγειν πάντως τὸ φρόνημα. ἡμῖν γὰρ ἔσται τοῦτο 

χρήσιμον ὅ,τι ἂν οὗτοι βελτίονες γένωνται. 
14 Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος καταϑεὶς τὰ ὅπλα εἰς τὸ μέσον 

καὶ συγκαλέσας πάντας τοὺς Περδῶν στρατιώτας ἔλεξε 

16 τοιάδε. 'άνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ ἔφυτε ἐν τῇ αὐτῇ 

ἡμῖν καὶ ἐτράφητε, καὶ τὰ σώματά τε οὐδὲν ἡμῶν 
χείρονα ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν χακίονας ὑμῖν προσή- 

κει ἡμῶν ἔχειν. τοιοῦτοι δ᾽ ὄντες ἐν μὲν τῇ πατρίδι 

οὐ μετείχετε τῶν ἴσων ἡμῖν, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπελαϑέν- 
τες ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ τἀπιτήδεια ἀνάγκην ὑμῖν εἶναι πορί- 

ξεσϑαι. νῦν ὃὲ ὅπως μὲν ταῦτα ἕξετε ἐμοὶ μελήσει 
σὺν τοῖς ϑεοῖς" ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν. εἰ βούλεσϑε, λαβόντας 

ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν εἰς τὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυ- 
νον ἐμβαίνειν, κἄν τι ἐκ τούτων καλὸν κἀγαϑὸν γίγ- 

1θνήται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσϑαι. τὸν μὲν οὖν προ- 
σϑεν χρόνον ὑμεῖς τε τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ ἦτε καὶ 
ἡμεῖς, καὶ εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε, οὐ- 
δὲν ϑαυμαστόν: οὐ γὰρ ἦν ὑμῖν σχολὴ ὥσπερ ἡμῖν 
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τούτων ἐπιμέλεσθαι" ἐν ὃξ ταύτῃ τῇ ὁπλίσει οὐδὲν 
ἡμεῖς ὑμῶν προέξομεν. ϑώραξ μέν γε περὶ τὰ στέρνα 

ἁρμόττων ἑχάστῳ ἔσται. γέρρον δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ, 

ὃ πάντες εἰϑίσμεϑα φορεῖν. μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν 
τῇ δεξιᾷ, ἧ δὴ παίειν τοὺς ἐναντίους δεήσει οὐδὲν 
φυλαττομένους μή τι παίοντες ἐξαμάρτωμεν. τί οὖν 11 

ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου διαφέροι ἡμῶν πλὴν τόλ- 
μῃ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν ἧττον προσήκει ἢ ἡμῖν ὑποτρέ- 
φεσϑαι. νίκης τε γὰρ ἐπιϑυμεῖν, ἣ τὰ καλὰ πάντα 

χαὶ τἀγαϑὰ κτᾶταί τε καὶ σώξει. τί μᾶλλον ἡμῖν ἢ 

ὑμῖν προσήκει; χράτους τε. ὃ πάντα τὰ τῶν ἡττόνων 

τοῖς κρείττοσι δωρεῖται. τί εἰκὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ καὶ 

ὑμᾶς τούτου δεῖσϑαι; τέλος εἶπεν, ᾿Δκηκόατε πάντα" 18 

ὁρᾶτε τὰ ὅπλα ὃ μὲν χρήξων λαμβανέτω ταῦτα καὶ 
ἀπογραφέσϑω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἰς τὴν ὁμοίαν τά- 
ξιν ἡμῖν: ὅτῳ δ᾽ ἀρκεῖ ἐν μισϑοφόρου χώρα εἶναι, 
καταμενέτω ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. ὁ μὲν οὕτως 

εἶπεν. ἀχούσαντες δὲ οἱ Πέρσαι ἐνόμισαν, εἰ παρα- 19 
καλούμενοι ὥστε τὰ ὅμοια πονοῦντες τῶν αὐτῶν τυγ- 

χάνειν μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν. δικαίως ἂν διὰ 

παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀμηχανοῦντες βιοτεύειν. οὕτω δὴ 

ἀπογράφονται πάντες ἀνέλαβόν τε τὰ ὅπλα πάντες. 

Ἐν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προσιέναι, 30 
παρῆσαν δὲ οὐδέπω, ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἀσ- 
κεῖν μὲν τὰ σώματα τῶν μεϑ' ἑαυτοῦ εἰς ἰσχύν, διδά- 
ὄκειν δὲ τὰ ταχτικά, ϑήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἰς τὰ πο- 

λεμικά. καὶ πρῶτον μὲν λαβὼν παρὰ Κυαξάρου ὑπη-31 
ρέτας προσέταξεν ἑκάστοις τῶν στρατιωτῶν ἱκανῶς 

ὧν ἐδέοντο πάντα πεποιημένα παρασχεῖν" τοῦτο δὲ 
παρασκευάσας οὐδὲν αὐτοῖς ἐλελοίπει ἄλλο ἢ ἀσκεῖν 
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τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, ἐκεῖνο δοκῶν καταμεμαϑηκέναι 

ὅτε οὗτοι χράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἱ ἂν ἀφέμενοι 
τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν ἐπὶ ἕν ἔργον τρά- 
πωῶνται. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολεμικῶν περιελὼν καὶ 
τὸ τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκοντίῳ κατέλιπε τοῦτο μόνον 
αὐτοῖς τὸ σὺν μαχαίρᾳ καὶ γέρρῳ καὶ ϑώρακι μάχε- 

σϑαι" ὥστε εὐθὺς αὐτῶν παρεσκεύασε τὰς γνώμας ὡς 

ὁμόσε ἰτέον εἴη τοῖς πολεμίοις, ἢ ὁμολογητέον μηδὲε- 

νὸς εἶναι ἀξίους συμμάχους" τοῦτο δὲ χαλεπὸν ὃμο- 
λογῆδαι οἵτινες ἂν εἰδῶσιν ὅτι οὐδὲ δι᾽ ὃν ἄλλο τρέ- 

2 φονται ἢ ὕπως μαχοῦνται ὑπὲρ τῶν τρεφόντων. ἔτι 

δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων ἂν ἐγγέ- 

νῶνται ἀνθρώποις φιλονικίαι, πολὺ μᾶλλον ἐϑέλουσι 

ταῦτ᾽ ἀσκεῖν, ἀγῶνάς τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων 

ὁπόσα ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσϑαι ἀγαϑὸν εἶναι ὑπὸ στρα- 

τιωτῶν καὶ προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν 
εὐπειϑῆ τοῖς ἄρχουσι καὶ ἐθελόπονον καὶ φιλοκίένδυ- 
νον μετ᾽ εὐταξίας καὶ ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν 

καὶ φιλόκαλον περὶ ὅπλα καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
τοιούτοις, πεμπαδάρχῳ δ᾽ αὐτὸν ὄντα οἷόνπερ τὸν 
ἀγαϑὸν ἰδιώτην καὶ τὴν πεμπάδα εἰς τὸ δυνατὸν τοι- 

αύὐτην παρέχειν, δεχαδάρχῳ δὲ τὴν δεκάδα ὡσαύτως, 
λοχαγῷ δὲ τὸν λόχον, καὶ ταξιάρχῳ ἀνεπίκλητον αὐ- 
τὸν ὄντα ξἘπιμέλεσϑαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων 
ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν ἂν ἄρχωσι παρέξουσι τὰ δέοντα 

28 ποιοῦντας. ἦϑλα δὲ προύφηνε τοῖς μὲν ταξιάρχοις ὡς 
τοὺς κρατίστας δόξαντας τὰς τάξεις παρεσκευάσϑαι χι- 

λιάρχους ἔσεσθαι, τῶν δὲ λοχαγῶν οἱ κρατίστους δό- 
ξειαν τοὺς λόχους ἀποδεικνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρ- 

χῶν χώρας ἐπαναβήσεσϑαι, τῶν δ᾽ αὖ δεκαδάρχων 
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τοὺς κρατίστους εἰς τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστή- 

σεσϑαι. τῶν δ᾽ αὖ πεμπαδάρχων ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν 
δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν ἰδιωτῶν τοὺς κρατιστεύον- 

τας εἰς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τού- 
τοις τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν ϑεραπεύεσϑαι ὑπὸ τῶν 
ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλαι τιμαὶ αἱ πρέπουσαι 
ἑκάστοις συμπαρείποντο. ἐπανετείνοντο δὲ καὶ μεί- 
ἕξονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι 

χρόνῳ ἀγαϑὸν μεῖξον φανοῖτο. προεῖπε δὲ νικητήρια 24 

καὶ ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις, καὶ ταῖς 

δεκάσιν ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν. αἵ ἂν φαίνωνται 

εὐπιστόταται τοῖς ἄρχουσιν οὖσαι καὶ προϑυμότατα 
ἀσκοῦσαι τὰ προειρημένα. ἦν δὲ ταύταις τὰ νικητή- 
ρια οἷα δὴ εἰς πλῆϑος πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προεί- 
ρητό τε καὶ ἠσκχεῖτο ἡ στρατιά. σκηνὰς δ᾽ αὐτοῖς κα- 9ὅ 
τεσχεύασε, πλῆϑος μὲν ὅσοι ταξίαρχοι ἦσαν, μέγεϑος 
ὃξ ὥστε ἱκανὰς εἶναι τῇ τάξει ἑκάστῃ" ἡ δὲ τάξις ἦν 
ἑκατὸν ἄνδρες. ἐσκήνουν μὲν δὴ οὕτω κατὰ τάξεις" 
ἐν δὲ τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν ἐδόκουν μὲν αὐτῷ ὠφελεῖσϑαι 
πρὸς τὸν μέλλοντα ἀγῶνα τοῦτο ὅτι ἑώρων ἀλλήλους 
ὁμοίως τρεφομένους καὶ οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειονε- 
ξίας ὥστε ὑφίεσϑαί τινας κακίω ἕτερον ἑτέρου εἶναι 
πρὸς τοὺς πολεμίους. ὠφελεῖσθαι δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ 

καὶ πρὸς τὸ γιγνώσκειν ἀλλήλους ὁμοῦ σκηνοῦντες. 

ἐν δὲ τῷ γιγνώσκεσθαι καὶ τὸ αἰσχύνεσϑαι πᾶσι δο- 
κεῖ μᾶλλον ἐγγίγνεσθαι, οἵ δὲ ἀγνοούμενοι ῥαδιουρ- 
γεῖν πῶς μᾶλλον δοκοῦσιν, ὥσπερ ἐν σκότει ὄντες. 

ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ καὶ εἰς τὸ τὰς τάξεις ἀκριβοῦν με- 20 

γάλα ὠφελεῖσϑαι διὰ τὴν συσκηνίαν. εἶχον γὰρ οἵ 
μὲν ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κεκοσμημένας 
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ὥσπερ ὁπότε εἰς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις. οἱ δὲ λοχαγοὶ 

τοὺς λόχους ὡσαύτως, οἱ δὲ δεκάδαρχοι δεκάδας, πεμ- 
οἵ πάδαρχοι πεμπάδας. τὸ δὲ διακριβοῦν τὰς τάξεις σφό- 

δρα ἐδόκει αὐτῷ ἀγαϑὸν εἶναι καὶ εἰς τὸ μὴ ταράτ- 
τεσϑαι καὶ εἰ ταραχϑεῖεν ϑᾶττον καταστῆναι, ὥσπερ 

γε καὶ λίϑων καὶ ξύλων ἃν δέῃ συναρμοσϑῆναι, ἔστι, 

κἂν ὁπωσοῦν καταβεβλημένα τύχῃ. συναρμόσαι αὐτὰ 

εὐπετῶς. ἢν ἔχῃ γνωρίσματα ὥστ᾽ εὔδηλον εἶναι ἐξ 
28 ὁποίας ἕκαστον χώρας αὐτῶν ἐδστιν. ἐδόκουν δ᾽ ὠφε- 

λεῖσϑαι αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ ἧττον ἀλ- 
λήλους ἐθέλειν ἀπολείπειν, ὅτι ἑώρα καὶ τὰ ϑηρία τὰ 
συντρεφόμενα δεινὸν ἔχοντα πόϑον, ἤν τις αὐτὰ δι- 

29 αὐπᾷ ἀπ᾽ ἀλλήλων. ἐπεμέλετο δὲ καὶ τούτου ὁ Κῦρος 
ὅπως μήποτε ἀνέδρωτοι γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ 
τὸ δεῖπνον εἰδσίοιεν. ἢ γὰρ ἐπὶ ϑήραν ἐξάγων ἱδρῶτα 

αὐτοῖς παρεῖχεν, ἢ παιδιὰς τοιαύτας ἐξηύρισκεν αἵ 

ἱδρῶτα ἔμελλον παρέχειν, ἢ καὶ πρᾶξαι εἴ τι δεόμενος 
τύχοι, οὕτως ἐξηγεῖτο τῆς πράξεως ὡς μὴ ἐπανίοιεν 

ἀνιδρωτί. τοῦτο γὰρ ἡγεῖτο καὶ πρὸς τὸ ἡδέως ἐσϑί- 

εἰν ἀγαϑὸν εἶναι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν καὶ πρὸς τὸ 
δύνασϑαι πονεῖν, καὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις δὲ πραοτέρους 
εἶναι ἀγαϑὸν ἡγεῖτο τοὺς πόνους εἶναι, ὅτι καὶ οἵ 
ἵπποι συμπονοῦντες ἀλλήλοις πρᾳότερον συνεστήκασι. 

πρός γὲ μὴν τοὺς πολεμίους μεγαλοφρονέστεροι γίγ- 

γνονται οἱ ἂν συνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἠσκηκότες. 
80 Κῦρος δ᾽ ἑαυτῷ σκηνὴν μὲν κατεσκευάσατο ὥστε 

ἱχανὴν ἔχειν οἷς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον. ἐκάλει δὲ ὡς 
τὰ πολλὰ τῶν ταξιάρχων οὺς καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἷἶ- 
ναι, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεκαδάρ- 
χῶν τινὰς καὶ τῶν πεμπαδάρχων ἐκάλει, ἔστι δ᾽ ὅτε 
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καὶ τῶν στρατιωτῶν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ πεμπάδα ὅλην 
καὶ δεκάδα ὅλην καὶ λόχον ὅλον καὶ τάξιν ὅλην. ἐκά- 
λει δὲ καὶ ἐτίμα ὅπότε τινὰς ἴδοι τοιοῦτόν τι ποιή- 

σαντας ὃ αὐτὸς ἐβούλετο ποιεῖν. ἦν δὲ τὰ παρατιϑέ- 
μενα ἀεὶ ἴσα αὐτῷ τε καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ δεῖ- 

πνον. χαὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑπηρέτας ἰσο- 81 
μοίρους πάντων ἀεὶ ἐποίει" οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμᾶν 
ἄξιον ἐδόκει αὐτῷ εἶναι τοὺς ἀμφὶ τὰ στρατιωτικὰ 

ὑπηρέτας οὔτε κηρύκων οὔτε πρέσβεων. καὶ γὰρ πι- 
στοὺς ἡγεῖτο δεῖν εἶναι τούτους καὶ ἐπιστήμονας τῶν 

στρατιωτιχῶν καὶ συνετούς. προσέτι δὲ καὶ σφοδροὺς 
καὶ ταχεῖς καὶ ἀόκνους καὶ ἀταράκτους. πρὸς δ᾽ ἔτι 
ἃ οἵ βέλτιστοι νομιξόμενοι ἔχουσιν ἐγίγνωσκεν ὁ Κῦ- 

ρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν. καὶ τοῦτο ἀσκεῖν ὡς 

μηδὲν ἀναίνοιντο ἔργον, ἀλλὰ πάντα νομίζοιεν πρέ- 
πεῖν αὑτοῖς πράττειν ὅσα ἄρχων προστάττοι. 

᾿Δεὶ μὲν οὖν ἐπεμέλετο ὃ Κῦρος, ὁπότε συσκχη- ΤΙ͵ 

νοῖεν, ὅπως εὐχαριστότατοί τε ἅμα λόγοι ἐμβληϑήσον- 
ται καὶ παρορμῶντες εἰς τἀγαϑόν. ἀφίκετο δὲ καὶ εἰς 

τόνδε ποτὲ τὸν λόγον. Ἶάρά γε, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐν- 
δεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἵ ἕταῖς- 
θοοι ὅτε οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ 
οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις 
οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ; καὶ 8 

Ὑστάσπας ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿᾽4λλ᾿ ὁποῖοι μέν τινες 
ἔσονται εἰς τοὺς πολεμίους οὔπω ἔγωγε ἐπίσταμαι" ἐν 

μέντοι τῇ συνουσία δύσκολοι ναὶ μὰ τοὺς ϑεοὺςρ ἔνιοι 
αὐτῶν φαίνονται. πρώην μέν γε. ἔφη, Κυαξάρης 

ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑκάστην ἱερεῖα, καὶ ἐγένετο 
Ἵ 

χρέα ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ καὶ πλείω τὰ περιφερό- 
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μενα. καὶ ἤρξατο μὲν ὁ μάγειρος ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν πρώ- 
τὴν περίοδον περιφέρων" ὅτε δὲ τὸ δεύτερον εἰδήξει 
περιοίσων., ἐκέλευσα ἐγὼ ἀπὸ τοῦ τελευταίου ἄρχεσϑαι 

8 καὶ ἀνάπαλιν φέρειν. ἀνακραγὼν οὖν τις τῶν κατὰ 
μέσον τὸν κύκλον καταχειμένων στρατιωτῶν Μὰ 4, 
ἔφη. τῶνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστίν. εἴγε ἀφ᾽ ἡμῶν γε 
τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. καὶ ἐγὼ ἀκού- 
σας ἠχϑέσϑην,. εἴ τι μεῖον δυκοῖεν ἔχειν, καὶ ἐκάλεσα 

εὐθὺς αὐτὸν πρὸς ἐμέ. ὁ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως 
ὑπήκουσεν. ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἧκε πρὸς ἡμᾶς. 
ἅτε οἶμαι ὑστάτους λαμβάνοντας, τὰ μικρότατα λελειμ- 
μένα ἦν. ἐνταῦϑα δὴ ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαϑεὶς δῆλος ἦν 
καὶ εἶπε πρὸς αὑτόν, Τῆς τύχης. τὸ ἐμὲ νῦν κληϑέν- 

ἀτα δεῦρο τυχεῖν. καὶ ἐγὼ εἶπον. ᾿Δ4λλὰ μὴ φρόντιξε" 
αὐτίχα γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν ἄρξεται καὶ σὺ πρῶτος λήψει 

τὸ μέγιστον. καὶ ἐν τούτῳ περιέφερε τὸ τρίτον, ὅπερ 

δὴ λοιπὸν ἦν τῆς περιφορᾶς" κἀκεῖνος ἔλαβε, κἄἀτ 

ἔδοξεν αὑτῷ μεῖον λαβεῖν" κατέβαλεν οὖν ὃ ἔλαβεν 

ὡς ἕτερον ληψόμενος. καὶ ὃ ἄρταμος οἰόμενος αὐτὸν 
οὐδέν τι δεῖσϑαι ὄψου, ὥχετο παραφέρων πρὶν λαβεῖν 

δαὐτὸν ἕτερον. ἐνταῦϑα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε τὸ 

πάϑος ὥστε ἀνήλωτο μὲν αὐτῷ ὃ εἰλήφει ὄψον, ὃ δὲ 
ἔτι αὐτῷ λοιπὸν ἦν τοῦ ἐμβάπτεσϑαι, τοῦτό πως ὑπὸ 
τοῦ ἐκπεπλῆχϑαί τε καὶ τῇ τύχῃ ὀργίξεσϑαι δυσϑετού- 
μενος ἀνέτρεψεν. ὃ μὲν δὴ λοχαγὸς ὁ ἐγγύτατα ἡμῶν 
ἰδὼν συνεχρότησε τὼ χεῖρε καὶ τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο. 

ἐγὼ μέντοι, ἔφη, προσεποιούμην βήττειν᾽ οὐδὲ γὰρ 
αὐτὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα κατασχεῖν. τοιοῦτον μὲν 
δή σοι ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω. ἐπὶ 

μὲν δὴ τούτῳ ὥσπερ εἰκὸς ἐγέλασαν. ἄλλος δέ τις 
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ἔλεξε τῶν ταξιάρχων. Οὗτος μὲν δή, ὦ Κῦρε, ὡς ἔοι- 
κεν, οὕτω δυσκόλῳ ἐπέτυχεν. ἐγὼ δέ, ὡς σὺ διδάξας 

ἡμᾶς τὰς τάξεις ἀπέπεμψας καὶ ἐκέλευσας διδάσκειν 

τὴν ἑαυτοῦ ἕχαστον τάξιν ἃ παρὰ σοῦ ἐμάϑομεν, οὕτω 

δὴ καὶ ἐγώ. ὥσπερ καὶ οἵ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλϑὼν ἐδέ- 

δαόκον ἕνα λόχον. καὶ στήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον 
καὶ τάξας δὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἄνδρα νεανίαν καὶ τοὺς ἄλλους 

ἣ ὥμην δεῖν, ἔπειτα στὰς ἐκ τοῦ ἔμπροσϑεν βλέπων 

εἰς τὸν λόχον, ἡνίκα μοι ἐδόκει καιρὸς εἶναι, προϊέναι 

ἐκέλευσα. καὶ ἁνήρ σοι ὃ νεανίας ἐκεῖνος προελθὼν 
τοῦ λοχαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο. κἀγὼ ἰδὼν εἶπον, 

᾿άνϑρωπε. τί ποιεῖς; καὶ ὃς ἔφη, Προέρχομαι ὥσπερ 
σὺ κελεύεις. κἀγὼ εἶπον, ᾽4λλ᾽ οὐκ ἐγὼ σὲ μόνον ἐχέ- 
λευον ἀλλὰ πάντας προϊέναι. καὶ ὃς ἀκούσας τοῦτο 

μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετε, 
ἔφη, λοιδορουμένου; προϊέναι πάντας κελεύει. καὶ 
ἅνδρες πάντες παρελϑόντες τὸν λοχαγὸν ἧσαν πρὸς 
ἐμέ. ἐπεὶ δὲ ὁ λοχαγὸς αὐτοὺς ἀνεχώριξεν, ἐδυσφό- 8 
ρουν καὶ ἔλεγον. Ποτέρῳ δὴ πείϑεσϑαι χρή; νῦν γὰρ 

ὁ μὲν κελεύει προϊέναι, ὁ δ᾽ οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἐνεγ- 
κὼν ταῦτα πράως ἐξ ἀρχῆς αὖ καταχωρίσας εἶπον 
μηδένα τῶν ὄὕπισϑεν κινεῖσϑαι πρὶν ἂν ὃ πρόσϑεν 

ἡγῆται, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὁρᾶν πάντας, τῷ πρόσϑεν 

ἕπεσϑαι. ὡς δ᾽ εἰς Πέρσας τις ἀπιὼν ἦλθε πρὸς ἐμὲ 9 

καὶ ἐχέλευσέ μὲ τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα οἴκαδε δοῦ- 
ναι, κἀγώ, ὃ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὅπου ἔκειτο ἡ ἐπι- 

στολή, ἐκέλευσα αὐτὸν δραμόντα ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστο- 
λήν, ὁ μὲν δὴ ἔτρεχεν, ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο 
τῷ λοχαγῷ σὺν αὐτῷ τῷ ϑώρακι καὶ τῇ κοπίδι, καὶ 

ὁ ἄλλος δὲ πᾶς λόχος ἰδὼν ἐκεῖνον συνέτρεχον" καὶ 
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ἧκον οἱ ἄνδρες φέροντες τὴν ἐπιστολήν. οὕτως. ἔφη, 
1οὅ γ᾽ ἐμὸς λόχος σοι ἀκριβοῖ πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἵ 

μὲν δὴ ἄλλοι ὡς εἰκὸς ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυφορία τῆς 
ἐπιστολῆς" ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, Ὦ, Ζεῦ καὶ πάντες ϑεοί, 
οἵους ἄρα ἡμεῖς ἔχομεν ἄνδρας ἑταίρους, οἵ γε εὐϑε- 

ράπευτοι μὲν οὕτως εἰσὺν ὥστ᾽ εἶναι αὐτῶν καὶ μικρῷ 
ὄψῳ παμπόλλους φίλους ἀναχτήσασϑαι, πυιϑανοὶ δ᾽ 
οὕτως εἰσί τινες ὥστε πρὶν εἰδέναι τὸ προσταττόμε- 
νον πρότερον πείϑονται. ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ποίους 
τινὰς χρὴ μᾶλλον εὔξασϑαι ἢ τοιούτους στρατιώτας 

11Ἐἔχειν. ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἅμα γελῶν οὕτως ἐπήνεσε 
τοὺς στρατιώτας. ἐν δὲ τῇ σκηνῇ ἐτύγχανέ τις ὧν 
τῶν ταξιάρχων ᾿Δ4γλαϊτάδας ὄνομα, ἀνὴρ τὸν τρόπον 

τῶν στρυφνοτέρων ἀνθρώπων, ὃς οὑτωσί πῶς εἶπεν" 

Ἦ γὰρ οἴει, ἔφη, ὦ Κῦρε, τούτους ἀληϑῆ λέγειν ταῦ- 

ταὶ ᾿Δλλὰ τί μὴν βουλόμενοι, ἔφη ὃ Κῦρος, ψεύδον- 

ται; Τί δ᾽ ἄλλο γ᾽, ἔφη. εἰ μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐϑέλον- 

1ὁτὲες ὑπὲρ οὗ λέγουσι ταῦτα καὶ ἀλαξονεύονται. καὶ ὃ 

Κῦρος. Εὐφήμει, ἔφη. μηδὲ λέγε ἀλαξόνας εἶναι τού- 
τους. ὃ μὲν γὰρ ἀλαξὼν ἔμοιγε δοκεῖ ὄνομα κεῖσϑαι 
ἐπὶ τοῖς προσποιουμένοις καὶ πλουσιωτέροις εἶναι ἢ 
εἰσὶ καὶ ἀνδρειοτέροις καὶ ποιήσειν ἃ μὴ ἱκανοί εἰσιν 
ὑπισχνουμένοις, καὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις ὅτι 
τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα καὶ κερδᾶναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ μη- 

χανώμενοι γέλωτα τοῖς συνοῦσι μήτε ἐπὶ τῷ αὑτῶν 

κέρδει μήτ᾽ ἐπὶ ξημίᾳ τῶν ἀκουόντων μήτε ἐπὶ βλάβῃ 
μηδεμιᾷ, πῶς οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν καὶ εὐχάριτες δὲ- 

18 χαιότερον ὀνομάξοιντο μᾶλλον ἢ ἀλαζόνες; ὃ μὲν δὴ 
Κῦρος οὕτως ἀπελογήσατο περὶ τῶν τὸν γέλωτα παρα- 

σχόντων" αὐτὸς δὲ ὃ ταξίαρχος ὁ τὴν τοῦ λόχου χα- 
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ριτίαν διηγησάμενος ἔφη, Ἦπου ἄν, ἔφη, ὦ ᾿4γλαϊ- 
τάδα, εἴ γε κλάειν ἐπειρώμεϑά σε ποιεῖν, σφόδρ᾽ ἂν 
ἡμῖν ἐμέμφου, ὥσπερ ἔνιοι καὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν λό- 
γοις οἶχτρά τινα λογοποιοῦντες εἰς δάκρυα πειρῶνται 

ἄγειν, ὁπότε γε νῦν καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι εὐφραίνειν 

μέν τί σε βουλόμεθα, βλάψαι δ᾽ οὐδέν, ὅμως οὕτως 
ἐν πολλῇ ἀτιμία ἡμᾶς ἔχεις. Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ ᾽4γ- 
λαϊτάδας, καὶ δικαίως γε, ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ κλάον- 

τας καϑίζοντος τοὺς φίλους πολλαχοῦ ἔμοιγε δοκεῖ 

ἐλάττονος ἄξια διαπράττεσϑαι ὃ γέλωτα αὐτοῖς μηχα- 
νώμενος. εὑρήσεις δὲ καὶ σύ, ἢν ὀρϑῶς λογίζῃ, ἐμὲ 
ἀληϑῆ λέγοντα. κλαύμασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοῖς 

σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαϑὰ 

μαϑήματα, καὶ νόμοι γε πολίτας διὰ τοῦ κλάοντας κα- 

ϑίζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέπονται" τοὺς δὲ γέλωτα 
μηχανωμένους ἔχοις ἂν εἰπεῖν ἢ σώματα ὠφελοῦντας 

ἢ ψυχὰς οἰκονομικωτέρας τι ποιοῦντας ἢ πολιτικωτέ- 

ραφ; ἐκ τούτου ὃ Ὑστάσπας ὧδέ πως εἶπε Σύ. ἔφη, 
ὦ ᾿4γλαϊτάδα., ἢν ἐμοὶ πείϑῃ, εἰς μὲν τοὺς πολεμίους 
ϑαρρῶν δαπανήδεις τοῦτο τὸ πολλοῦ ἄξιον, καὶ κλά- 
οντας ἐκείνους πειράσει καϑίζειν. ἡμῖν δὲ πάντως, 

ἔφη, τοῖσδε τοῖς φίλοις τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου. τοῦ 
γέλωτος ἐπιδαψιλεύσει. καὶ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πολύς σοί 

ἐστιν ἀποκείμενος" οὔτε γὰρ αὐτὸς χρώμενος ἀνῃσί- 

μῶκας αὐτόν, οὐδὲ μὴν φίλοις οὐδὲ ξένοις ἑκὼν εἶἷ- 
ναι γέλωτα παρέχεις" ὥστε οὐδεμία σοι πρόφασίς ἐσ- 
τιν ὡς οὐ παρεκτέον ὅοι ἡμῖν γέλωτα. καὶ ὃ ᾿4γλαϊ- 
τάδας εἶπε. Καὶ οἴει γε, ὦ Ὑστάσπα, γέλωτα περι- 
ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ, καὶ ὁ ταξίαρχος εἶπε, Ναὶ μὰ 4, 
ἀνόητος ἄρα ἐστίν" ἐπεὶ ἔκ γε σοῦ πῦρ, οἶμαι, δᾷον 
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10 ἄν τις ἐχτρίψειεν ἢ γέλωτα ἐξαγάγοιτο. ἐπὶ τούτῳ μὲν 
δὴ οἵ τε ἄλλοι ἐγέλασαν, τὸν τρόπον εἰδότες αὐτοῦ, 

ὅ τ᾽ ᾿4γλαϊτάδας ἐπεμειδίασε. καὶ ὃ Κῦρος ἰδὼν αὐ- 
τὸν φαιδρωϑθϑέντα, ᾿Αδικεῖς, ἔφη, ὦ ταξίαρχε. ὅτι ἄν- 
δρα ἡμῖν τὸν σπουδαιότατον διαφϑείρεις γελᾶν ἀνα- 

πείϑων, καὶ ταῦτα, ἔφη, οὕτω πολέμιον ὄντα τῷ γέ- 

11λωτι. ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦϑα ἔληξεν. ἐκ δὲ τούτου 
Χρυσάντας ὧδε ἔλεξεν. 

18 ᾿4λλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἵ παρόντες, 
ἐννοῶ ὅτι συνεξεληλύϑασι μὲν ἡμῖν οἵ μὲν καὶ βελ- 
τίονες, οἵ δὲ καὶ μείονος ἄξιοι" ἣν δέ τι γένηται ἀγα- 

ϑόν, ἀξιώσουσιν οὗτοι πάντες ἰσομοιρεῖν. καίτοι ἔγωγε 
οὐδὲν ἀνιδώτερον νομίξω ἐν ἀνθρώποις εἶναι ἢ τοῦ 

ἴσου τόν τε κακὸν καὶ τὸν ἀγαϑὸν ἀξιοῦσϑαι. καὶ ὁ 

Κῦρος εἶπε πρὸς τοῦτο, Ἶ4ρ᾽ οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ 
ἄνδρες, κράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου βουλὴν 

εἰς τὸ στράτευμα, πότερα δοκεῖ, ἤν τι ἐκ τῶν πόνων 

δῷ ὁ ϑεὸς ἀγαϑόν, ἰδομοίρους πάντας ποιεῖν, ἢ δκο- 

ποῦντας τὰ ἔργα ἕκάστου πρὸς ταῦτα καὶ τὰς τιμὰς 
19 ἑκάστῳ προστιϑέναι; Καὶ τί δεῖ, ἔφη ὃ Χρυσάντας, 

ἐμβαλεῖν λόγον περὶ τούτου, ἀλλ᾽ οὐχὶ προειπεῖν ὅτι 
οὕτω ποιήσεις; οὐ καὶ τοὺς ἀγῶνας οὕτω προεῖπας 

καὶ τὰ ἄϑλα; ᾿4λλὰ μὰ 4, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐχ ὅμοια 
ταῦτα ἐκείνοις" ἃ μὲν γὰρ ἂν στρατευόμενοι χκτήσων- 

ται, κοινὰ οἶμαι ἑαυτῶν ἡγήσονται εἶναι" τὴν δὲ ἀρ- 
χὴν τῆς στρατιᾶς ἐμὴν ἴσως ἔτι οἴχοϑεν νομίζουσιν 

εἶναι, ὥστε διατάττοντα ἐμὲ τοὺς ἐπιστάτας οὐδὲν οἷ- 

9 μαι ἀδικεῖν νομίζουσιν. Ἦ καὶ οἴει, ἔφη ὃ Χρυσάν- 
τας, ψηφίσασϑαι ἂν τὸ πλῆϑος συνελθὸν ὥστε μὴ 
ἴσων ἕκαστον τυγχάνειν, ἀλλὰ τοὺς κρατίστους καὶ 
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τιμαῖς καὶ δώροις πλεονεχτεῖν; Ἔγωγ᾽, ἔφη ὃ Κῦρος, 

οἶμαι, ἅμα μὲν ἡμῶν συναγορευόντων, ἅμα δὲ καὶ 
αἰσχρὸν ὃν ἀντιλέγειν τὸ μὴ οὐχὶ τὸν πλεῖστα καὶ πο- 

νοῦντα καὶ ὠφελοῦντα τὸ κοινὸν τοῦτον καὶ μεγίστων 
ἀξιοῦσϑαι. οἶμαι δ᾽, ἔφη. καὶ τοῖς κακίστοις συμφέ- 
ρον φανεῖσϑαι τοὺς ἀγαϑοὺς πλεονεχτεῖν. ὁ δὲ Κῦ-.:1 

ρος ἐβούλετο καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν ὁμοτίμων γενέσϑαι 

τοῦτο τὸ ψήφισμα" βελτίους γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺς ἡγεῖτο 

τούτους εἶναι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων καὶ αὐτοὶ 
κρινόμενοι τῶν ἀξίων τεύξονται. καιρὸς οὖν ἐδόκει 

αὐτῷ εἶναι νῦν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου ψῆφον, ἐν ᾧ 
καὶ οἵ ὁμότιμον ὥκνουν τὴν τοῦ ὄχλου ἰσομοιρίαν. 

οὕτω δὴ συνεδόκει τοῖς ἐν τῇ σκηνῇ συμβαλέσϑαι περὶ 
τούτου λόγους καὶ συναγορεύειν ταῦτα ἔφασαν χρῆναι 
ὅστισπερ ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. 

᾿Ἐπιγελάσας δὲ τῶν ταξιάρχων τις εἶπεν. ᾿41λλ᾽ 22 
ἐγώ, ἔφη, ἄνδρα οἶδα καὶ τοῦ δήμου ὃς συνερεῖ ὥστε 

μὴ εἰκῇ οὕτως ἰσομοιρίαν εἶναι. ἄλλος δ᾽ ἀντήρετο 
τοῦτον τίνα λέγοι. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, Ἔστι νὴ 46 
ἀνὴρ ἡμῖν σύσκηνος, ὃς ἐν παντὶ μαστεύει πλέον ἔχειν." 
ἄλλος δ᾽ ἐπήρετο αὐτόν, Ἦ καὶ τῶν πόνων; Μὰ 4, 
ἔφη, οὐ μὲν δή" ἀλλὰ τοῦτό γε ψευδόμενος ἑάλωκα. 
καὶ γὰρ πόνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων δρῶ 
πάνυ ϑαρραλέως βουλόμενον μεῖον ἔχειν παρ᾽ ὃντι- 
ναοῦν. ᾿᾽4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, γιγ- 38 

νώσκω τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους οἷον καὶ οὗτος νῦν 
λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν καὶ πειϑόμενον ἔχειν τὸ στρά- 
τευμα, ἐξαιρετέους εἶναι ἐκ τῆς στρατιᾶς. δοκεῖ γάρ 
μοι τὸ μὲν πολὺ τῶν στρατιωτῶν εἶναι οἷον ἔπεσϑαι 
ἧ ἄν τις ἡγῆται" ἄγειν δ᾽ οἶμαι ἐπιχειροῦσιν οἵ μὲν 

5 Ξ 
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καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐπὶ τὰ καλὰ κἀγαϑά, οἵ δὲ πονηροὶ 
94 ἐπὶ τὰ πονηρά. καὶ πολλάκις τοίνυν πλείονας ὁμογνώ- 

μονας λαμβάνουσιν οἱ φαῦλοι ἢ οἵ σπουδαῖοι. ἣ γὰρ 

πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα ἡδονῶν πορευομένη ταύ- 
τας ἔχει συμπειϑούδας πολλοὺς αὐτῇ ὁμογνωμονεῖν" 
ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς ὄρϑιον ἄγουσα οὐ πάνυ δεινή ἐστιν 
ἐν τῷ παραυτίκα εἰκῇ συνεπισπᾶσϑαι, ἄλλως τε καὶ 

ἢν ἄλλοι ὦσιν ἐπὶ τὸ πρανὲς καὶ τὸ μαλακὸν ἀντι- 
965 παρακαλοῦντες. καὶ τοίνυν ὅταν μέν τινὲς βλακεία καὶ 

ἀπονία μόνον κακοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ νομίζω ὥσπερ 
κηφῆνας δαπάνῃ μόνον ζημιοῦν τοὺς κοινῶνας" οἱ δ᾽ ἂν 

τῶν μὲν πόνων κακοὶ ὧσι κοινωνοί, πρὸς δὲ τὸ πλεο- 
νεχτεῖν σφοδροὶ καὶ ἀναίσχυντοι, οὗτοι καὶ ἡγεμονι- 
κοί εἰσι πρὸς τὰ πονηρά' πολλάκις γὰρ δύνανται τὴν 

πονηρίαν πλεονεχτοῦσαν ἀποδεικνύναι" ὥστε παντά- 

φῦ πασιν ἐξαιρετέοι ἡμῖν οἵ τοιοῦτοί εἰσι. καὶ μὴ μέντοι 
σκοπεῖτε ὅπως ἐκ τῶν πολιτῶν ἀντιπληρώσετε τὰς τά- 
ἕεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι ὦσιν, οὐχ οἱ 
ἂν πατριῶται, τούτους ξητεῖτε, οὕτω καὶ ἀνθρώπους 

"ἐκ πάντων οἱ ἂν ὑμῖν δοκῶσι μάλιστα συνισχυριεῖν 
τε ὑμᾶς καὶ συγκοσμήσειν, τούτους λαμβάνετε. μαρ- 
τυρεῖ δέ μοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἀγαϑόν" οὔτε γὰρ ἅρ- 
μα δήπου ταχὺ γένοιτ᾽ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων 
οὔτε δίκαιον ἀδίκων συνεξευγμένων., οὐδὲ οἶκος δύ- 
ναιτ᾽ ἂν εὖ οἰκεῖσϑαι πονηροῖς οἰκέταις χρώμενος, 

ἀλλὰ καὶ ἐνδεόμενος οἰκετῶν ἧττον σφάλλεται ἢ ὑπὸ 
οἵ ἀδίκων ταραττόμενος. εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες, ἔφη, 

φίλοι, ὅτι οὐδὲ τοῦτο μόνον ὠφελήσουσιν οἵ κακοὶ 

ἀφαιρεϑέντες ὅτι κακοὶ ἀπέσονται, ἀλλὰ καὶ τῶν κα- 
ταμενόντων οἱ μὲν ἀνεπίμπλαντο ἤδη κακίας, ἀποκα- 



18. Π- ΟΑΡ, Π. ΠΙ. 69 

ϑαροῦνται πάλιν ταύτης, οὗ δὲ ἀγαϑοὶ τοὺς κακοὺς 

ἰδόντες ἀτιμασϑέντας πολὺ εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς 
ἀνϑέξονται. ὃ μὲν οὕτως εἶπε" τοῖς δὲ φίλοις πᾶσι 38 

συνέδοξε ταῦτα. καὶ οὕτως ἐποίουν. 

Ἔκ δὲ τούτου πάλιν αὐτοῖς σκώμματος ἤρχετο ὃ 
Κῦρος. κατανοήσας γάρ τινα τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον 

καὶ παρακλίτην πεποιημένον ἄνδρα ὑπέρδασύν τε καὶ 
ὑπέραισχρον, ἀνακαλέσας τὸν λοχαγὸν ὀνομαστὶ εἶπεν 

ὧδε Ὦ, Σαμβαύλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἦ καὶ σὺ κατὰ τὸν ᾿λ- 
ληνικὸν τρόπον, ὅτι καλόν ἐστι, περιάγει τοῦτο τὸ 
μειράκιον τὸ παρακατακείμενόν σοι; Νὴ τὸν 414, ἔφη 
ὁ Σαμβαύλας, ἥδομαι γοῦν καὶ ἐγὼ συνών τε καὶ 
ϑεώμενος τοῦτον. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ σύδσκηνοι προῦδ- 29 

ἔβλεψαν" ὡς δὲ εἶδον τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνδρὸς ὑπερ- 

βάλλον αἴσχει, ἐγέλασαν πάντες. καί τις εἶπε, Πρὸς 
τῶν ϑεῶν, ὦ Σαμβαύλα, ποίῳ ποτέ δε ἔργῳ ὁ ἀνὴρ 
οὗτος ἀνήρτηται; καὶ ὃς εἶπεν, ᾿Εγὼ ὑμῖν νὴ τὸν 4Ζέα. 80 
ὦ ἄνδρες, ἐρῶ. ὁποσάκις γὰρ αὐτὸν ἐκάλεσα εἴτε νυ- 
χτὸς εἴτε ἡμέρας, οὐπώποτέ μοι οὔτ᾽ ἀσχολίαν πρου- 
φασίσατο οὔτε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων" 
ὁποσάκις τε αὐτῷ πρᾶξαί τι προσέταξα, οὐδὲν ἀνι- 

δρωτί ποτε αὐτὸν εἶδον ποιοῦντα. πεποίηκε δὲ καὶ 
τοὺς δεχαδέας πάντας τοιούτους, οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ 
ἀποδεικνὺς οἵους δεῖ εἶναι. καί τις εἶπε, Κἄπειτα τοι- 81 

οὗτον ὄντα οὐ φιλεῖς αὐτὸν ὥσπερ τοὺς συγγενεῖς; 

καὶ ὁ αἰσχρὺς ἐκεῖνος πρὸς τοῦτο ἔφη" Μὰ Δία" οὐ 
γὰρ φιλόπονός ἐστιν" ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμὲ ἤϑελε 
φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ πάντων τῶν γυμνασίων. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέ-1Π|. 
γετο χαὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. τέλος δὲ τὰς τρίτας 
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σπονδὰς ποιήσαντες καὶ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς τἀγαϑὰ 

τὴν σκηνὴν εἰς κοίτην διέλυον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ Κῦ- 

θος συνέλεξε πάντας τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

ῷ "ἄνδρες φίλοι, ὁ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν" προσέρ- 
χονται γὰρ οἵ πολέμιοι. τὰ δ᾽ ἄϑλα τῆς νίκης, ἢν 
μὲν ἡμεῖς νικῶμεν, τοῦτο γάρ, ἔφη, δεῖ καὶ λέγειν 
καὶ ποιεῖν, δῆλον ὅτι οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι καὶ τὰ 

τῶν πολεμίων ἀγαϑὰ πάντα: ἣν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώ- 
μὠξϑα, καὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων πάντα τοῖς νικῶ- 

8σιν ἀεὶ ἄϑλα πρόκειται. οὕτω δή, ἔφη, δεῖ ὑμᾶς γι- 
γνώδσκειν ὡς ὅταν μὲν ἄνϑρωποι κοινωνοὶ πολέμου 

γενόμενοι ἐν ἑαυτοῖς ἕκαστοι ἔχωσιν, ὡς, εἰ μὴ αὐτός 
τις προϑυμήσεται, οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ 

πολλὰ καὶ καλὰ διαπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀρ- 

γεῖται τῶν πράττεσϑαι δεομένων" ὅταν δ᾽ ἕκαστος δια- 
νοηϑῇ ὡς ἄλλος ἔσται ὃ πράττων καὶ ὃ μαχόμενος, 
κἂν αὐτὸς μαλακίζηται, τούτοις, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι πᾶ- 

ἀσιν ἅμα πάντα ἥκει τὰ χαλεπὰ φερόμενα. καὶ ὃ ϑεὸς 

οὕτω πὼς ἐποίησε" τοῖς μὴ ϑέλουσιν ἑαυτοῖς προστάτ- 
τειν ἐκπονεῖν τἀγαϑὰ ἄλλους αὐτοῖς ἐπιτακτῆρας δί- 

δωσι. νῦν οὖν τις, ἔφη. λεγέτω ἐνθάδε ἀναστὰς περὶ 
αὐτοῦ τούτου ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται 
ἀσκεῖσϑαι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὃ πλεῖστα καὶ πονεῖν 
καὶ κινδυνεύειν ἐϑέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσϑαι, 

ἢ ἂν εἰδῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι" ὁμοίως 
γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξόμεϑα. ἐνταῦϑα δὴ ἀναστὰς 

ὕ Χρυσάντας, εἷς τῶν ὁμοτίμων, ἀνὴρ οὔτε μέγας οὔτε 

ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει δὲ διαφέρων, ἔλεξεν, ᾿4λλ᾽ 
οἶμαι μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐδὲ διανοούμενόν δὲ ὡς 
δεῖ ἴσον ἔχειν τοὺς κακοὺς τοῖς ἀγαϑοῖς ἐμβαλεῖν τοῦ- 
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τον τὸν λόγον. ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἄρα ἔσται 
ἀνὴρ ὅστις ἐθελήσει ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν ὡς διανοεῖται 

μηδὲν καλὸν κἀγαϑὸν ποιῶν. ἃν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ κα- 
ταπράξωσι, τούτων ἰσομοιρεῖν. ἐγὼ δ᾽, ἔφη, οὔτε πο- 

σίν εἰμι ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός, γιγνώσκω τε ὅτι 

ἐξ ὧν ἂν ἐγὼ τῷ ἐμῷ σώματι ποιήσω, οὐ κριϑείην 
οὔτε ἂν πρῶτος οὔτε ἂν δεύτερος, οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν 
χιλιοστός, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἂν μυριοστός᾽ ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ- 
νο, ἔφη. σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι εἰ μὲν οἱ δυνατοὶ ἐρ- 
ρωμένως ἀντιλήψονται τῶν πραγμάτων, ἀγαϑοῦ τινός 
(οι μετέσται τοσοῦτον μέρος ὅσον ἂν δίκαιον ἦ" εἰ 
δ᾽ οἱ μὲν κακοὶ μηδὲν ποιήσουσιν, οἵ δ᾽ ἀγαϑοὶ καὶ 
δυνατοὶ ἀϑύμως ἕξουσι, δέδοικα, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς 
μᾶλλον ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ μεϑέξω πλεῖον μέρος ἢ ἐγὼ βού- 
λομαι. Χρυσάντας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ 
αὐτῷ Φεραύλας Πέρσης τῶν δημοτῶν, Κύρῳ πὼς ἔτι 
οἴκοϑεν συνήϑης καὶ ἀρεστὸς ἀνήρ. καὶ τὸ σῶμα 
καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγεννεῖ ἀνδρὶ ἐοικώς, καὶ ἔλεξε 

τοιάδε. 

Ἐγώ, ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἵ παρόντες Πέρ- 
σαι, ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς πάντας ἐκ τοῦ ἴσου νῦν ὁρ- 
μᾶσϑαι εἰς τὸ ἀγωνίξεσϑαι περὶ ἀρετῆς" δρῶ γὰρ ὁμοία 

μὲν τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας. ὁμοίας 
ὃὲ συνουσίας πάντας ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν 

ἡμῖν πρόκειται. τό τε γὰρ τοῖς ἄρχουσι πείϑεσϑαι 

πᾶσιν ἐν κοινῷ κεῖται, καὶ ὃς ἂν φανῇ τοῦτο ἀπρο- 

φασίστως ποιῶν, τοῦτον ὁρῶ παρὰ Κύρου τιμῆς τυγ- 

χάνοντα᾽ τό τε πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον εἶναι οὐ 

τῷ μὲν προσῆκον τῷ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πᾶσι καὶ τοῦτο προ- 
κέκριται κάλλιστον εἶναι. νῦν δ᾽, ἔφη, ἡμῖν καὶ δεί- 
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κνυται μάχη, ἣν ἐγὼ δρῶ πάντας ἀνθρώπους φύσει 

ἐπισταμένους, ὥσπερ γε καὶ τἄλλα ξῷα ἐπίσταταί τινα 

μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἄλλου μαϑόντα ἢ παρὰ 
τῆς φύσεως, οἷον ὃ βοῦς κέρατι παίειν, ὃ ἵππος ὁπλῇ, 
ὁ χύων στόματι, ὁ κάπρος ὀδόντι. καὶ φυλάττεσϑαί 
γ᾽, ἔφη, ἅπαντα ταῦτα ἐπίσταται ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ, 
καὶ ταῦτα εἰς οὐδενὸς διδαδσκάλον πώποτε φοιτήδαντα. 

10 καὶ ἐγώ, ἔφη, ἐκ παιδίου εὐθὺς προβάλλεσϑαι ἠπιστά- 

ἕὴην πρὸ τούτων ὅ,τι ὥμην πληγήσεσϑαι" εἰ δὲ μὴ 

ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι, τὼ χεῖρε προέχων ἐνεπόδιξον ὅ,τι 

ἐδυνάμην τὸν παίοντα" καὶ τοῦτο ἐποίουν οὐ διδα- 

σχόμενος, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ παιόμενος, εἰ 
προβαλοίμην. μάχαιράν γε μὴν εὐϑὺς παιδίον ὧν ἥρ- 

παΐον ὅπου ἴδοιμι, οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο μαϑὼν 

ὅπως δεῖ λαμβάνειν ἢ παρὰ τῆς φύσεως, ὡς ἐγώ φη- 
μι. ἐποίουν γοῦν καὶ τοῦτο κωλυόμενος, οὐ διδασκό- 

μένος ὥσπερ καὶ ἄλλα ἔστιν ἃ εἰργόμενος καὶ ὑπὸ 
μητρὸς καὶ ὑπὸ πατρὸς ὑπὸ τῆς φύσεως πράττειν ἠναγ- 

καζόμην. καὶ ναὶ μὰ Δία ἔπαιόν γε τῇ μαχαίρᾳ πᾶν 

ὅ,τι δυναίμην λανθάνειν. οὐ γὰρ μόνον φύσει ἦν, 
ὥσπερ τὸ βαδίξειν καὶ τρέχειν, ἀλλὰ καὶ ἡδὺ πρὸς 

11 τῷ πεφυκέναι τοῦτο ἐδόκει μοι εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὖν 
ἔφη, αὕτη, ἡ μάχη καταλείπεται, ἐν ἧ προϑυμίας 
μᾶλλον ἢ τέχνης ἔργον ἐστί, πῶς ἡμῖν οὐχ ἡδέως 
πρὸς τούσδε τοὺς ὁμοτίμους ἀγωνιστέον; ὅπου γε τὰ 
μὲν ὧϑλα τῆς ἀρετῆς ἴσα πρόκειται, παραβαλλόμενοι 
δὲ οὐκ ἴσα εἰς τὸν κίνδυνον ἴμεν, ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἔν- 
τιμον, ὅσπερ μόνος ἥδιστος, βίον, ἡμεῖς δὲ ἐπίπονον 

ιῶ μέν, ἄτιμον δέ, ὅσπερ οἶμαι χαλεπώτατος. μάλιστα 
δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με [εὐθύμως] εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν 
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πρὸς τούσδε παρορμᾷ ὅτι Κῦρος ὁ κρίνων ἔσται, ὃς 
οὐ φϑόνῳ κρένει, ἀλλὰ σὺν ϑεῶν ὅρκῳ λέγω ἦ μὴν 
ἐμοὶὴὶ δοκεῖ Κῦρος οὕστινας ἂν ὁρᾷ ἀγαϑοὺς φιλεῖν 

οὐδὲν ἧττον ἑαυτοῦ" τούτοις γοῦν ὁρῶ αὐτὸν ὅ,τι ἂν 
ἔχῃ ἥδιον διδόντα πρηρήο ἢ αὐτὸν ἔχοντα. καίτοι. 18 

ἔφη, οἶδα ὅτι οὗτοι μέγα φρονοῦσιν ὅτι πεπαίδευνται 
δὴ καὶ πρὸς λιμὸν καὶ δίψαν καὶ πρὸς ῥῖγος καρτε- 

ρεῖν, κακῶς εἰδότες ὅτι καὶ ταῦτα ἡμεῖς ὑπὸ πρείττο- 

νος διδασκάλου πεπαιδεύμεϑα ἢ οὗτοι. οὐ γὰρ ἔστι 

διδάσκαλος οὐδεὶς τούτων κρείττων τῆς ἀνάγκης, ἣ 

ἡμᾶς καὶ λέαν ταῦτ᾽ ἀκριβοῦν ἐδίδαξε. καὶ πονεῖν οὗ- 14 
τοι μὲν τὰ ὅπλα φέροντες ἐμελέτων, ἅ ἐστιν ἅπασιν 
ἀνθρώποις ηὑρημένα ὡς ἂν εὐφορώτατα εἴη. ἡμεῖς δέ 

γ᾽, ἔφη, ἐν μεγάλοις φορτίοις καὶ βαδίέξειν καὶ τρέ- 
χειν ἠναγκαζόμεϑα, ὥστε νῦν ἐμοὶ δοκεῖν τὸ τῶν 

ὅπλων φόρημα μυδροῖς μᾶλλον ἐοικέναι ἢ φορτίῳ. ὡς 1ὅ 

οὖν ἐμοῦ γε καὶ ἀγωνιουμένου καὶ ὁποῖος ἄν τις 
κατὰ τὴν ἀξίαν μὲ τιμᾶν ἀξιώσοντος, οὕτως, ἔφη. 
Κῦρε, γίγνωσκε. καὶ ὑμῖν γ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες δημό- 
ται, παραινῶ εἰς ἔριν ὁρμᾶσϑανι ταύτης τῆς μάχης 
πρὸς τοὺς πεπαιδευμένους τούσδε' νῦν γὰρ ἅνδρες εἰ- 

λημμένοι εἰσὶν ἐν δημοτικῇ ἀγωνίᾳ. Φεραύλας μὲν 16 
δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνίσταντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἕκα- 
τέρων συναγορεύοντες. ἔδοξε κατὰ τὴν ἀξίαν τιμᾶ- 

σϑαι ἕκαστον, Κῦρον δὲ τὸν κρένοντα εἶναι. ταῦτα 

μὲν δὴ οὕτω προυκεχωρήζκει. 
᾿Εκάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὁ Κῦρος καὶ ὅλην ποτὲ 11 

τάξιν σὺν τῷ ταξιάρχῳ, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις 
τῶν ἀνδρῶν τῆς τάξεως ἀντιτάξαντα ἑκατέρωϑεν εἰς 
ἐμβολήν, ϑώρακας μὲν ἀμφοτέρους ἔχοντας καὶ γέρρα 

8. 8. 
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ἐν ταῖς ἀριστεραῖς, εἰς δὲ τὰς δεξιὰς νάρϑηκας παχεῖς 

τοῖς ἡμίσεσιν ἔδωκε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἶπεν ὅτι βάλλειν 

18 δεήσοι ἀναιρουμένους ταῖς βώλοις. ἐπεὶ δὲ παρεδκευ- 
ασμένοι οὕτως ἔστησαν, ἐσήμηνεν αὐτοῖς μάχεσϑαι. 

ἐνταῦϑα δὴ οἱ μὲν ἔβαλλον ταῖς βώλοις καὶ ἔστιν οἵ 

ἐτύγχανον καὶ ϑωράκων καὶ γέρρων, οἵ δὲ καὶ μηροῦ 
καὶ κνημῖδος. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἵ τοὺς νάρϑη- 
κας ἔχοντες ἔπαιον τῶν μὲν μηρούς, τῶν δὲ χεῖρας, τῶν δὲ 
κνήμας, τῶν δὲ καὶ ἐπικυπτόντων ἐπὶ βώλους ἔπαιον τοὺς 

τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. τέλος δὲ τρεψάμενοι ἐδίωκον 
οὗ ναρϑηχοφόροι παίοντες σὺν πολλῷ γέλωτι καὶ παι- 

διᾷ. ἐν μέρει γε μὴν οἱ ἕτεροι λαβόντες πάλιν τοὺς 
νάρϑηκας ταὐτὰ ἐποίησαν τοὺς ταῖς βώλοις βάλλον- 

(θ9τας. ταῦτα δ᾽ ἀγασϑεὶς ὁ Κῦρος, τοῦ μὲν ταξιάρχου 

τὴν ἐπίνοιαν, τῶν δὲ τὴν πειϑώ., ὅτι ἅμα μὲν ἐγυ- 
μνάξοντο, ἅμα δὲ ηὐϑυμοῦντο, ἅμα δὲ ἐνέκων οἱ εἰ- 
κασϑέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει, τούτοις δὴ ἡσϑ εὶς 
ἐχάλεσέ τε ἐπὶ δεῖπνον αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἰδών 
τινας αὐτῶν ἐπιδεδεμένους, τὸν μέν τινα ἀντικνήμιον, 

οοτὸν ὃ χεῖρα, ἠρώτα τί πάϑοιεν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι 

πληγεῖεν ταῖς βώλοις. ὁ δὲ πάλιν ἐπηρώτα πότερον 
ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν. οἵ δ᾽ ἔλεγον 
ὅτε πρόσω ἦσαν. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, παιδιὰν 
ἔφασαν εἶναν καλλίστην οὗ ναρϑηκοφόροι" οἵ δὲ συγ- 

κεχομμένοι τοῖς νάρϑηξιν ἀνέκραγον ὅτι οὐ σφίσι δο- 

κοίη παιδιὰ εἶναι τὸ ὁμόϑεν παίεσϑαι" ἅμα δὲ ἐπε- 
δείκνυσαν τῶν ναρϑήκων τὰς πληγὰς καὶ ἐν χερσὶ 
καὶ ἐν τραχήλοις, ἔνιοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. καὶ τό- 
τε μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλήλοις. τῇ δ᾽ ὕστε- 
ραίᾳ μεστὸν ἦν τὸ πεδίον πᾶν τῶν τούτους μιμουμέ- 



118. Π. ΘΑΡ. ΠῚ. ν 

νῶν" καὶ εἰ μὴ ἄλλο τι σπουδαιότερον πράττοιεν, 
ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο. 

Ἄλλον δέ ποτὲ ἰδὼν ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν 21 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἐφ᾽ ἕνός, καὶ ὁπότε 
δοκοίη αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον 
λόχον παράγειν, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον, εἰς 
μέτωπον, ἐπεὶ δ᾽ ἐν μετώπῳ οἱ λοχαγοὶ ἐγένοντο, παρ- 
ηγγύησεν εἰς δύο ἄγειν τὸν λόχον ἐκ τούτου δὴ 

παρῆγον οἵ δεκάδαρχοι εἰς μέτωπον" ὁπότε δ᾽ αὖ ἐδό- 
κει αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παρήγγειλεν εἰς τέτταρας τὸν 

λόχον" οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον εἰς τέτ- 
ταρας᾽ ἐπεὶ δὲ ἐπὶ ϑύραις τῆς σκηνῆς ἐγένοντο, παρ- 
αγγείλας αὖ εἰς ἕνα οὕτως εἰσῆγε τὸν πρῶτον λόχον, 
καὶ τὸν δεύτερον τούτου κατ᾽ οὐρὰν ἐκέλευσεν ἕπε- 

σϑαι. καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παρ- 
αγγείλας ἡγεῖτο εἴσω" οὕτω δ᾽ εἰσαγαγὼν κατέκλινεν 

ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὥσπερ εἰσεπορεύοντο" τοῦτον οὖν ὃ 
Κῦρος ἀγασϑεὶς τῆς τε πραότητος τῆς διδασκαλίας 
καὶ τῆς ἐπιμελείας ἐχάλεσε ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον σὺν τῷ ταξιάρχῳ. 
Παρὼν δέ τις ἐπὶ τῷ δείπνῳ κεκλημένος ἄλλος 29 

ταξίαρχος, Τὴν δ᾽ ἐμήν, ἔφη, τάξιν, ὦ Κῦρε, οὐ κα- 

λεῖς εἰς τὴν σκηνήν; καὶ μὴν ὅταν γε παρίῃ ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον, πάντα ταὐτὰ ποιεῖ" καὶ ὅταν τέλος ἡ σκηνὴ 
ἔχῃ, ἐξάγει μὲν ὁ οὐραγός, ἔφη, ὃ τοῦ τελευταίου 
λόχου τὸν λόχον, ὑστάτους ἔχων τοὺς πρώτους τετα- 

γμένους εἰς μάχην" ἔπειτα ὃ δεύτερος τοὺς τοῦ ἑτέρου 
λόχου ἐπὶ τούτοις, καὶ ὁ τρίτος καὶ ὁ τέταρτος ὡσαύ- 
τως, ὕπως. ἔφη. καὶ ὅταν ἀπάγειν δέῃ ἀπὸ πολεμίων, 
ἐπίστωνται ὡς δεῖ ἀπιέναι. ἐπειδὰν δέ, ἔφη, κατα- 
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στῶμεν ἐπὶ τὸν δρόμον ἔνϑα περιπατοῦμεν. ὅταν μὲν 
πρὸς ἕω ἴωμεν, ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι, καὶ ὁ πρῶτος λόχος 

πρῶτος, καὶ ὃ δεύτερος ὡς δεῖ, καὶ ὃ τρίτος καὶ ὃ 
τέταρτος, καὶ αἱ τῶν λόχων δεκάδες καὶ πεμπάδες, 
ἕως ἂν παραγγέλλω ἐγώ" ὅταν δ᾽, ἔφη. πρὸς ἑσπέραν 

ἴωμεν, ὃ οὐραγός τὲ καὶ οἵ τελευταῖοι πρῶτοι ἀφη- 
γοῦνται" ἐμοὶ μέντοι οὕτω πείϑονται ὑστέρῳ ἰόντι, 
ἵνα ἐθίζωνται καὶ ἔἕπεσϑαι καὶ ἡγεῖσϑαν ὁμοίως πει- 

ϑόμενοι. καὶ ὃ Κῦρος ἔφη. Ἦ καὶ ἀεὶ τοῦτο ποιεῖτε; 

28 Ὁποσάκις γε, ἔφη, καὶ δειπνοποιούμεϑα νὴ Ζ]έα. Καλῶ 
τοίνυν, ἔφη, ὑμᾶς. ἅμα μὲν ὅτι τὰς τάξεις μελετᾶτε 

καὶ προσιόντες καὶ ἀπιόντες, ἅμα δ᾽ ὅτι καὶ ἡμέρας 
καὶ νυχτός, ἅμα δ᾽ ὅτι τά τε σώματα περιπατοῦντες 
ἀσκεῖτε καὶ τὰς ψυχὰς ὠφελεῦτε διδάσκοντες. ἐπεὶ οὖν 

πάντα διπλᾶ ποιεῖτε, διπλῆν ὑμῖν δίκαιον καὶ τὴν εὐ- 

24 ὠχίαν παρέχειν. Μὰ 4, ἔφη ὃ ταξίαρχος, μήτοι γ᾽ 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ μὴ καὶ διπλᾶς ἡμῖν τὰς γαστέρας 
παρέξεις. καὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς σκηνῆς 

ἐποιήσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Κῦρος ἐκάλεσεν ἐκείνην 
τὴν τάξιν. ὥσπερ ἔφη, καὶ τῇ ἄλλῃ. αἰσϑόμενοι δὲ 
ταῦτα καὶ οὗ ἄλλοι τὸ λοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμι- 

μοῦντο. 

ΤΥ. Ἐξέτασιν δέ ποτε πάντων τοῦ Κύρου ποιουμένου 
ἐν τοῖς ὕπλοις καὶ σύνταξιν ἦλϑε παρὰ Κυαξάρου ἄγ- 
γελος λέγων ὅτι ᾿Ινδῶν παρείη πρεσβεία" κελεύει οὖν 
σε ἐλϑεῖν ὡς τάχιστα. φέρω δέ δοι, ἔφη ὁ ἄγγελος, 
καὶ στολὴν τὴν καλλίστην παρὰ Κυαξάρου" ἐβούλετο 

γάρ ὅε ὡς λαμπρότατα καὶ εὐχοσμότατα προσάγειν, 
9 ὡς ὀψομένων τῶν ᾿Ινδῶν ὅπως ἂν προσίῃς. ἀκούσας 

δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος παρήγγειλε τῷ πρώτῳ τεταγμένῳ 
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ταξιάρχῳ εἰς μέτωπον στῆναι, ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντα τὴν 
τάξιν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντα ἑαυτόν, καὶ τῷ δευτέρῳ ἐκέ- 

λευσε ταὐτὸ τοῦτο παραγγεῖλαι, καὶ διὰ πάντων οὕτω 

παραδιδόναι ἐκέλευσεν. οἵ δὲ πειϑόμενονι ταχὺ μὲν 

παρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὰ παραγγελλόμενα ἐποίουν, 

ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένοντο τὸ μὲν μέτωπον ἐπὶ τρια- 
κοσίων, τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν οὗ ταξίαρχοι, τὸ δὲ βά- 
ϑος ἐφ᾽ ἕκατόν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, ἕπεσϑαι ἐκέλευ- 8 

σεν ὡς ἂν αὐτὸς ἡγῆται" καὶ εὐθὺς τροχάξων ἡγεῖτο. 

ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν ἀγυιὰν τὴν πρὸς τὸ βασίλειον 
φέρουσαν στενωτέραν οὖσαν ἢ ὡς ἐπὶ μετώπου πάν- 
τας διιέναι, παραγγείλας τὴν πρώτην χιλιοστὺν ἕπε- 

ὅϑαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν ταύ- 
της ἀκολουϑεῖν, καὶ διὰ παντὸς οὕτως, αὐτὸς μὲν 

ἡγεῖτο οὐκ ἀναπαυόμενος. αἵ δ᾽ ἄλλαι χιλιοστύες κατ᾽ 
οὐρὰν ἑκάστη τῆς ἔμπροσϑεν εἵποντο. ἔπεμψε δὲ καὶ 4 
ὑπηρέτας δύο ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς, ὅπως εἴ τις 
ἀγνοοίη, σημαίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. ὡς δ᾽ ἀφίκοντο 

ἐπὶ τὰς Κυαξάρου ϑύρας, παρήγγειλε τῷ πρώτῳ τα- 

ξιάρχῳ τὴν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάϑος. τοὺς ὃ 

δωδεκάρχους ἐν μετώπῳ καϑιστάναι περὶ τὸ βασίλειον, 

καὶ τῷ δευτέρῳ ταὐτὰ ἐκέλευσε παραγγεῖλαι, καὶ διὰ 

παντὸς οὕτως. οὗ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὃ δ᾽ εἰσήει ὅ 
πρὸς τὸν Κυαξάρην ἐν τῇ Περσικῇ στολῇ οὐδέν τι 

ὑβρισμένῃ. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὃ Κυαξάρης τῷ μὲν τάχει 
ἥσθη, τῇ δὲ φαυλότητι τῆς στολῆς ἠχϑέσϑη, καὶ εἶπε, 
Τί τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷον πεποίηκας οὕτω φανεὶς τοῖς 
᾿νδοῖς; ἐγὼ δ᾽, ἔφη. ἐβουλόμην σε ὡς λαμπρότατον 
φανῆναι" καὶ γὰρ ἐμοὶ ἂν κόσμος ἣν τοῦτο, ἐμῆς ὄν- 
τὰ ἀδελφῆς υἱὸν ὅτε μεγαλοπρεπέστατον φαίνεσθαι. 
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καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Καὶ ποτέρως ἄν, ὦ 
Κυαξάρη, μᾶλλόν δε ἐκόσμουν, εἴπερ πορφυρίδα ἐν- 

δὺς καὶ ψέλια λαβὼν καὶ στρεπτὸν περιϑέμενος σχολῇ 
κελεύοντι ὑπήκουόν σοι, ἢ νῦν ὅτε σὺν τοιαύτῃ καὶ 
τοσαύτῃ δυνάμει οὕτω δοι ὀξέως ὑπακούω διὰ τὸ δὲ 

τιμᾶν ἱδρῶτι καὶ σπουδῇ καὶ αὐτὸς κεκοσμημένος καὶ 
τοὺς ἄλλους ἐπιδεικνύς ὅον οὕτω πειϑομένους; Κῦρος 

μὲν οὖν ταῦτα εἶπεν. ὁ δὲ Κυαξάρης νομίσας αὐτὸν 
1 ὀρθῶς λέγειν ἐκάλεσε τοὺς ᾿Ινδούς. οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ εἰσελ- 

ϑόντες ἔλεξαν ὅτι πέμψειε σφᾶς ὃ ᾿Ινδῶν βασιλεὺς 

κελεύων ἐρωτᾶν ἐξ ὅτου ὁ πόλεμος εἴη Μήδοις τε 
καὶ τῷ ᾿ἡσσυρίῳ" ἐπεὶ δὲ σοῦ ἀκούσαιμεν, ἐχέλευσεν 
ἐλθόντας αὖ πρὸς τὸν ᾿ἡσσύριον κἀκείνου ταὐτὰ πυ- 

ϑέσϑαι" τέλος δ᾽ ἀμφοτέροις εἰπεῖν ὑμῖν ὅτι ὁ Ἰνδῶν 
βασιλεύς, τὸ δίκαιον σκεψάμενος, φαίη μετὰ τοῦ ἠδὶι- 

8 κημένου ἔσεσϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ Κυαξάρης εἶπεν, ᾿Εμοῦ 
μὲν τοίνυν ἀκούετε ὅτι οὐκ ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Δσσύριον 

οὐδέν: ἐκείνου δ᾽, εἰ δεῖσϑε, ἐλθόντες νῦν πύϑεσϑε 
ὅ,τι λέγει. παρὼν δὲ ὃ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυαξάρην, 
Ἦ καὶ ἐγώ, ἔφη, εἴπω ὅ,τι γιγνώσκω; καὶ ὃ Κυαξά- 
ρης ἐκέλευσεν. Ὑμεῖς τοίνυν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ 
᾿Ινδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μή τι ἄλλο Κυαξάρῃ δοκεῖ, 

ὅτι φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φησιν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀδικεῖσθαι ὃ 

᾿Ασσύριος, αἵρεῖσϑαν αὐτὸν τὸν ᾿Ινδῶν βασιλέα δικα- 
στήν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσαντες ὥχοντο. 

9 Ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον οἱ ἸΙνδοί, ὃ Κῦρος πρὺς τὸν 

Κυαξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 
Ὦ, Κυαξάρη, ἐγὼ μὲν ἦλϑον οὐδέν τι πολλὰ ἔχων 

ἴδια χρήματα οἴκοϑεν. ὁπόσα δ᾽ ἦν, τούτων πάνυ 
ὀλίγα λοιπὰ ἔχω" ἀνήλωκα δέ, ἔφη, εἰς τοὺς στρατι- 
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ὦτας" καὶ τοῦτο ἴσως. ἔφη. ϑαυμάξεις σὺ πῶς ἐγὼ 
ἀνήλωκα σοῦ αὐτοὺς τρέφοντος" εὖ δ᾽ ἴσϑι, ἔφη. ὅτι 
οὐδὲν ἄλλο ποιῶν ἢ τιμῶν καὶ χαριζόμενος, ὅταν τινὶ 
ἀγασθῶ τῶν στρατιωτῶν. δοκχεῖ γάρ μοι, ἔφη, πάν- 10 

τας μὲν οὺἣς ἄν τις βούληται ἀγαϑοὺς συνεργοὺς ποι- 

εἴσϑαι ὁποίου τινὸς οὖν πράγματος, ἥδιον εἶναι εὖ 

τε λέγοντα καὶ εὖ ποιοῦντα παρορμᾶν μᾶλλον ἢ λυ- 
ποῦντα καὶ ἀναγκάξοντα' οὺς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πό- 

λεμον ἔργων ποιήσασϑαί τις βούλοιτο συνεργοὺς προ- 

ϑύμους, τούτους παντάπασιν ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαϑοῖς 

ϑηρατέον εἶναι καὶ λόγοις καὶ ἔργοις. φίλους γάρ, 
οὐκ ἐχϑρούς, δεῖ εἶναι τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίστους 
συμμάχους ἔσεσθαι καὶ μήτε τοῖς ἀγαϑοῖς τοῦ ἄρχον- 
τος φϑονήσοντας μήτε ἐν τοῖς κακοῖς προδώσδοντας. 

ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσκων χρημάτων δοκῶ τι 

προσδεῖσθαι. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν ὃν αἰσϑά- 
νομαι πολλὰ δαπανῶντα ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἶναι" σκο- 

πεῖν δ᾽ ἀξιῶ κοινῇ καὶ σὲ καὶ ἐμὲ ὅπως σὲ μὴ ἐπι- 
λείψει χρήματα. ἐὰν γὰρ σὺ ἄφϑονα ἔχῃς, οἶδα ὅτι 

καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν ὁπότε δεοίμην, ἄλλως τε 
καὶ εἰ εἰς τοιοῦτόν τι λαμβάνοιμι ὃ μέλλοι καὶ σοὶ 
δαπανηϑὲν βέλτιον εἶναι. ἔναγχος οὖν ποτέ σου μεμ- 12 
νήημαι ἀκούσας ὡς ὃ ᾿ἀρμένιος καταφρονοίη δου νῦν, 
ὅτε ἀκούει τοὺς πολεμίους προσιόντας ἡμῖν, καὶ οὔτε 
{τὸν στράτευμα πέμποι οὔτε τὸν δασμὸν ὃν ἔδει ἀπά- 

γοι. Ποιεῖ γὰρ ταῦτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐκεῖνος" ὥστε 
ἔγωγε ἀπορῶ πότερόν μοι κρεῖττον στρατεύεσϑαι καὶ 
πειρᾶσϑαι ἀνάγκην αὐτῷ προσϑεῖναι ἢ ἐᾶσαι ἐν τῷ 

παρόντι, μὴ καὶ τοῦτον πολέμιον πρὸς τοῖς ἄλλοις 

προσϑώμεϑα. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο, 41 δ᾽ οἰκήσεις 18 
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αὐτῷ πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν ἢ καί που ἐν 
εὐεφόδοις; καὶ ὃ Κυαξάρης εἶπεν, Αἷ μὲν οἰκήσεις οὐ 

πάνυ ἐν ἐχυροῖς᾽ ἐγὼ γὰρ τούτου οὐκ ἠμέλουν" ὄρη 

μέντοι ἔστιν ἔνϑα δύναιτ᾽ ἂν ἀπελθὼν ἐν τῷ παρα- 
χρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ μὴ αὐτός γε ὑποχείριος 
γενέσϑαι, μηδὲ ὅσα ἐνταῦϑα δύναιτο ὑπεκκομίσασϑαι, 

εἰ μή τις πολιορκοίη προσχαϑήμενος, ὥσπερ ὃ ἐμὸς 

14 πατὴρ τοῦτο ἐποίησεν. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει 
τάδε" ᾿᾽4λλ᾽ εἰ ϑέλοις, ἔφη, ἐμὲ πέμψαι, ἱππέας μοι 
προσϑεὶς ὁπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι, οἶμαι ἂν σὺν 
τοῖς ϑεοῖς ποιῆσαι αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμα πέμψαι 

καὶ ἀποδοῦναι τὸν 'δασμόν σοι" ἔτι δ᾽ ἐλπίζω καὶ φί- 
16 λον αὐτὸν μᾶλλον ἡμῖν γενήσεσϑαι ἢ νῦν ἐστι. καὶ 

ὁ Κυαξάρης εἶπε, Καὶ ἐγώ, ἔφη, ἐλπίζω ἐκείνους ἐλ- 
ϑεῖν ἂν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ πρὸς ἐμέ: ἀκούω γὰρ καὶ 
συνϑηρευτάς τινας τῶν παίδων δοι γενέσϑαι αὐτοῦ" 

ὥστ᾽ ἴσως ἂν καὶ πάλιν ἔλθοιεν πρὸς σέ" ὑποχειρίων 
δὲ γενομένων αὐτῶν πάντα πραχϑείη ἂν ἧ ἡμεῖς βου- 

λόμεϑα. Οὐκοῦν σοι δοκεῖ, ἔφη ὃ Κῦρος, σύμφορον 
εἶναι τὸ λεληϑέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας; Μᾶλλον 
γὰρ ἄν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, καὶ ἔλϑοι τις αὐτῶν εἰς 

χεῖρας, καὶ εἶ τις ὁρμῶτο ἐπ᾽ αὐτούς, ἀπαράσκευοι 
10 ἂν λαμβάνοιντο. ἄκουε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἥν τί 

σοι δόξω λέγειν. ἐγὼ πολλάκις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ᾽ 
ἐμοῦ τεϑήρακα ἀμφὶ τὰ ὅρια τῆς τε σῆς χώρας καὶ 
τῆς τῶν ᾿Δρμενίων., καὶ ἱππέας τινὰς ἤδη προσλαβὼν 

τῶν ἐνθένδε ἑταίρων ἀφικόμην. Τὰ μὲν τοίνυν ὅμοια 

ποιῶν, ἔφη ὃ Κυαξάρης, οὐκ ἂν ὑποπτεύοιο" εἰ δὲ 
ποκὺ πλείων ἡ δύναμις φαίνοιτο ἧς ἔχων εἴωϑας ϑη- 

εἰ ρᾶν, τοῦτο ἤδη ὕποπτον ἂν γένοιτο. ᾿4λλ᾽ ἔστιν, ἔφη 
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ὃ Κῦρος, καὶ πρόφασιν κατασκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ 
ἄπιστον, καὶ ἤν τις. ἐκεῖσε ἐξαγγείλῃ. ὡς ἐγὼ βουλοί- 

μὴν μεγάλην ϑήραν ποιῆσαι" καὶ ἱππέας, ἔφη, αἰτοί- 

ἣν ἄν δε ἐκ τοῦ φανεροῦ. Κάλλιστα λέγεις, ἔφη ὃ 
Κυαξάρης" ἐγὼ δέ σοι οὐκ ἐθελήσω διδόναι πλὴν με- 
τρίους τινάς, ὡς βουλόμενος πρὸς τὰ φρούρια ἐλϑεῖν 

τὰ πρὸς τῇ ᾿ἀσσυρίᾳ. καὶ γὰρ τῷ ὄντι, ἔφη, βούλο- 
μαι ἐλθὼν κατασκευάσαι αὐτὰ ὡς ἐχυρώτατα. ὁπότε 
δὲ σὺ προεληλυϑοίης σὺν ἧ ἔχοις δυνάμει καὶ ϑηρῴώης 

καὶ δὴ δύο ἡμέρας, πέμψαιμι ἄν σοι ἱκανοὺς ἱππέας 

καὶ πεζοὺς τῶν παρ᾽ ἐμοὶ ἠϑροισμένων, οὺἣς σὺ λα- 
βὼν εὐθὺς ἂν ἴοις, καὶ αὐτὸς δ᾽ ἂν ἔχων τὴν ἄλλην 
δύναμιν πειρώμην μὴ πρόσω ὑμῶν εἶναι, ἵνα, εἴ που 

καιρὸς εἴη, ἐπιφανείην. 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐθέως πρὸς τὰ φρού- 18 
ριὰα ἤϑροιξεν ἱππέας καὶ πεζούς, καὶ ἁμάξας δὲ σίτου 

προύπεμπε τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν. ὁ δὲ Κῦρος ἐϑύ- 
ἔτο ἐπὶ τῇ πορείᾳ, καὶ ἅμα πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξά- 
ρὴν ἤτει τῶν νεωτέρων ἱππέων. ὁ δὲ πάνυ πολλῶν 
βουλομένων ἕπεσϑαι οὐ πολλοὺς ἔδωκεν αὐτῷ. προε- 
ληλυϑότος δ᾽ ἤδη τοῦ Κυαξάρου σὺν δυνάμει πεζῇ 
καὶ ἱππικῇ τὴν πρὸς τὰ φρούρια ὁδὸν γέγνεται τῷ 
Κύρῳ τὰ ἱερὰ ἐπὶ τὸν ᾿Αρμένιον ἰέναι καλά" καὶ οὔ- 
τῶς ἐξάγει δὴ ὡς εἰς ϑήραν παρεσκευασμένος. πο- 19 
ρευομένῳ δ᾽ αὐτῷ εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ χωρίῳ ὑπανί- 
σταται λαγῶς" ἀετὸς δ᾽ ἐπιπτόμενος αἴσιος, κατιδὼν 

τὸν λαγῶ φεύγοντα, ἐπιφερόμενος ἔπαισέ τε αὐτὸν 

καὶ συναρπάσας ἐξῆρε. κἀπενεγκὼν ἐπὶ λόφον τινὰ οὐ 
πρόσω ἐχρῆτο τῇ ἄγρα ὅ,τι ἤϑελεν. ἰδὼν οὖν ὁ Κῦ- 
θοὸς τὸ σημεῖον ἤσϑη τε καὶ προσεκύνησε Ζ΄ία βασι- 
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λέα. καὶ εἶπε πρὸς τοὺς πάροντας, Ἣ μὲν ϑήρα καλὴ 
20 ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἣν ὁ ϑεὸς ϑελήσῃ. ὡς δὲ πρὸς τοῖς 

ὁρίοις ἐγένοντο. εὐθὺς ὥσπερ εἰώϑει ἐθήρα" καὶ τὸ 
μὲν πλῆϑος τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ὥγμευον αὐ- 

τῷ, ὡς ἐπιόντες τὰ ϑηρία ἐξανισταῖεν" οἱ δὲ ἔριστοι 

καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς διέσταδαν καὶ τἀνιστάμενα ὑπε- 
δέχοντο καὶ ἐδίωκον" καὶ ἥρουν πολλοὺς καὶ σῦς καὶ 

ἐλάφους καὶ δορκάδας καὶ ὄνους ἀγρίους" πολλοὶ γὰρ 

ἐν τούτοις τοῖς τόποις ὕνοι καὶ νῦν ἔτι γίγνονται. 

21 ἐπεὶ δ᾽ ἔληξε τῆς ϑήρας, προσμίξας πρὸς τὰ ὅρια τῶν 
᾿Δρμενίων ἐδειπνοποιήσατο' καὶ τῇ ὑστεραίᾳ αὖϑις 
ἐθήρα προσελϑὼν πρὸς τὰ ὄρη ὧν ὠρέγετο. ἐπεὶ δ᾽ 
αὖ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. τὸ ὃὲ παρὰ Κυαξάρου 

στράτευμα ὡς ἤσϑετο προσιόν, ὑποπέμψας πρὸς αὐ- 
τοὺς εἶπεν ἀπέχοντας αὐτοῦ δειπνοποιεῖσϑαι ὡς δύο 

παρασάγγας, τοῦτο προϊδὼν ὡς συμβαλεῖται πρὸς τὸ 

λανϑάνειν" ἐπεὶ δὲ δειπνήσειαν, εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐ- 
τῶν παρεῖναι πρὸς αὐτόν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τοὺς 

ταξιάρχους παρεκάλει" ἐπεὶ δὲ παρῆσαν, ἔλεξεν ὧδε. 
22 "ἄνδρες φίλοι, ὃ ᾿Δρμένιος πρόσϑεν μὲν καὶ σύμ- 

μαχοὸς ἦν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρῃ" νῦν δ᾽ ὡς ἤσϑετο 
τοὺς πολεμίους ἐπιόντας. καταφρονεῖ καὶ οὔτε τὸ στρά- 

τευμα πέμπει ἡμῖν οὔτε τὸν δασμὸν ἀποδίδωσι. νῦν 

οὖν τοῦτον ϑηρᾶσαι, ἢν δυνώμεϑα, ἤλθομεν. ὧδ᾽ 
οὖν, ἔφη, δοκεῖ ποιεῖν. σὺ μέν, ὦ Χρυσάντα, ἐπει-. 
δὰν ἀποκοιμηϑῇς ὅσον μέτριον, λαβὼν τοὺς ἡμίσεις 

Περσῶν τῶν σὺν ἡμῖν ἴϑι τὴν ὀρεινὴν καὶ κατάλαβε 
τὰ ὕρη. εἰς ἅ φασιν αὐτόν, ὅταν τι φοβηϑῆ. κατα- 

98 φεύγειν. ἡγεμόνας δέ σοι ἐγὼ δώσω. φασὶ μὲν οὖν 
καὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι, ὥστ᾽ ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ 
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ὀφθῆναι" ὅμως δὲ εἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύμα- 
τος εὐξώνους ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ πλῆϑος 

καὶ τὰς στολάς, οὗτοι ἄν σοι, εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν 
τῶν ᾿Δρμενίων, τοὺς μὲν ἂν συλλαμβάνοντες αὐτῶν 

 χωλύοιεν τῶν ἐξαγγελιῶν, οὺἣς δὲ μὴ δύναιντο λαμ- 

βάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τὸ μὴ 
ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον στράτευμά σου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ 
χλωπῶν βουλεύεσϑαι. καὶ σὺ μέν, ἔφη. οὕτω ποίει" 34 

ἐγὼ δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς ἡμίσεις μὲν τῶν πεξῶν 
ἔχων, πάντας δὲ τοὺς ἱππέας, πορεύσομαι διὰ τοῦ 

πεδίου εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια. καὶ ἢν μὲν ἀνϑιστῆ- 

ται, δῆλον ὅτε μάχεσϑαι δεήσει" ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ 
τοῦ πεδίου, δῆλον ὅτι μεταϑεῖν δεήσει" ἣν δ᾽ εἰς τὰ 

 ὕρη φεύγῃ. ἐνταῦϑα δή, ἔφη. σὸν ἔργον μηδένα ἀφι- 

ἕναι τῶν πρὺς σὲ ἀφικνουμένων. νόμιζε δὲ ὥσπερ ἐν 2ὅ 
ϑήρα ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιξητοῦντας ἔσεσϑαι, σὲ δὲ τὸν 
ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι" μέμνησο οὖν ἐκεῖνο ὅτι φϑάνειν δεῖ 
πεφραγμένους τοὺς πόρους πρὶν κινεῖσϑαι τὴν ϑήραν. 

χαὶ λεληϑέναι δὲ δεῖ τοὺς ἐπὶ τοῖς στόμασιν, εἰ μέλ- 
λουσι μὴ ἀποτρέψειν τὰ προσφερόμενα. μὴ μέντοι, 26 
ἔφη. ὦ Χρυσάντα, οὕτως αὖ ποίει ὥσπερ ἐνίοτε διὰ 

τὴν φιλοϑηρίαν" πολλάκις γὰρ ὅλην τὴν νύκτα ἄυπνος 

πραγματεύει" ἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τοὺς ἄνδρας τὸ μέ- 

τριον ἀποχοιμηϑῆναι, ὡς ἂν δύνωνται ὑπνομαχεῖν" 
μηδέ γε, ὅτι οὐχ ἡγεμόνας ἔχων ἀνθρώπους πλανᾷ 21 
ἀνὰ τὰ ὄρη, ἀλλ᾽ ὅπῃ ἂν τὰ ϑηρία ὑφηγῆται, ταύτῃ 

μεταϑεῖς. μήτι καὶ νῦν οὕτω τὰ δύσβατα πορεύου, 

ἀλλὰ κέλευέ σοι τοὺς ἡγεμόνας, ἐὰν μὴ πολὺ μάσσων 
ἡ ὁδὸς ἦ, τὴν ῥάστην ἡγεῖσϑαι" στρατιᾷ γὰρ ἡ ϑάστη 
ταχίστη. μηδέ γε, ὅτι σὺ εἴϑισαι τρέχειν ἀνὰ τὼ ὔὕρη. 28 

6 
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μήτι δρόμῳ ἡγήσῃ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνηταί σοι ὁ στρα- 
οοτὸς ἔἕπεσϑαι, τῷ μέσῳ τῆς σπουδῆς ἡγοῦ. ἀγαϑὸν δὲ 

καὶ τῶν δυνατωτάτων καὶ προϑύμων ὑπομένοντάς τι- 
νας ἐνίοτε παρακελεύεσϑαι" ἐπειδὰν δὲ παρέλϑῃ τὸ 
κέρας, παροξυντικὸν εἰς τὸ σπεύδειν πάντας παρὰ τοὺς 

βαδίξοντας τρέχοντας δρᾶσϑαι. 
Χρυσάντας μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας καὶ ἐπιγαυρω- 

ϑεὶς τῇ ἐντολῇ τοῦ Κύρου, λαβὼν τοὺς ἡγεμόνας, 

ἀπελϑὼν καὶ παραγγείλας ἃ ἔδει τοῖς ἅμα αὐτῷ μέλ- 
λουσι πορεύεσϑαι, ἀνεπαύετο. ἐπεὶ δὲ ἀπεκοιμήϑησαν 

81 ὅσον ἐδόκει μέτριον εἶναι, ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ ὄρη. Κῦ- 
ρος δέ, ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο, ἄγγελον μὲν προύπεμπε 

πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον, εἰπὼν αὐτῷ λέγειν ὧδε" Κῦρος, 
ὦ ᾿Δρμένιε, κελεύει οὕτω ποιεῖν σε ὅπως ὡς τάχιστα 
ἔχων ἀπίῃ καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ στράτευμα. ἣν δ᾽ 

ἐρωτᾷ ὅπου εἰμί, λέγε τἀληϑῆ ὅτι ἐπὶ τοῖς ὁρίοιρ. ἢν 

δ᾽ ἐρωτᾷ εἰ καὶ αὐτὸς ἔρχομαι, λέγε κἀνταῦϑα τἀάλη- 

ϑῆ ὅτι οὐκ οἶσϑα. ἐὰν δ᾽ ὁπόσοι ἐσμὲν πυνϑάνηται, ΐ 
82) συμπέμπειν τινὰ κέλευε καὶ μαϑεῖν. τὸν μὲν δὴ ἄγ- 

γελον ἐπιστείλας ταῦτα ἔπεμψε, νομίζων φιλικώτερον 

οὕτως εἶναι ἢ μὴ προειπόντα πορεύεσϑαι. αὐτὸς δὲ 
συνταξάμενος ἧ ἄριστον καὶ πρὸς τὸ ἀνύτειν τὴν ὁδὸν 
καὶ πρὸς τὸ μάχεσϑαι. εἴτι δέοι, ἐπορεύετο. προεῖπε 
δὲ τοῖς στρατιώταις μηδένα ἀδικεῖν, καὶ εἴ τις ᾽άρμε- 
νίων τῷ ἐντυγχάνοι, ϑαρρεῖν τε παραγγέλλειν καὶ ἀγο- 

ρὰν τὸν ϑέλοντα ἄγειν ὅπου ἂν ὦσιν, εἴτε σῖτα εἴτε 

ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βουλόμενος. 



ΙΝ 

᾿Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν᾽ ὁ δὲ ᾿Δρμένιος 1. 
ὡς ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ Κύρου, ἐξεπλάγη, ἐν- 
νοήσας ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λείπων καὶ τὸ 

στράτευμα οὐ πέμπων, καὶ τὸ μέγιστον, ἐφοβεῖτο, ὅτι 

ὀφθήσεσθαι ἔμελλε τὰ βασίλεια οἰκοδομεῖν ἀρχόμενος 
ὡς ἂν ἱκανὰ ἀπομάχεσϑαι εἴη. διὰ ταῦτα δὴ πάντα 2 

ὀκνῶν ἅμα μὲν διέπεμπεν ἀϑροίζων τὴν ἑαυτοῦ δύ- 
ναμιν, ἅμα δ᾽ ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη τὸν νεώτερον υἱὸν 

Σάβαριν καὶ τὰς γυναῖκας, τήν τε ἑαυτοῦ καὶ τὴν τοῦ 
υἱοῦ, καὶ τὰς ϑυγατέρας" καὶ κόσμον δὲ καὶ κατασκευ- 
ἣν τὴν πλείστου ἀξίαν συναπέπεμπε προπομποὺς δοὺς 
αὐτοῖς. αὐτὸς δὲ ἅμα μὲν κατασκεψομένους ἔπεμπε τί 

πράττοι Κῦρος, ἅμα δὲ συνέταττε τοὺς παραγιγνομέ- 

νους τῶν ᾿Δρμενίων" καὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι λέγον- 
τες ὅτι καὶ δὴ αὐτὸς ὁμοῦ. ἐνταῦϑα δὴ οὐκέτι ἔτλη 8 
εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. ὡς δὲ τοῦτ᾽ εἶδον 
ποιήσαντα αὐτὸν οἵ ᾿ἀρμένιοι. διεδίδρασκον ἤδη ἕκα- 
στος ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ, βουλόμενοι τὰ ὄντα ἐχποδὼν ποι- 

εἶσθαι. ὃ δὲ Κῦρος ὡς ἑώρα διαϑεόντων καὶ ἐλαυ- 
νόντων τὸ πεδίον μεστόν, ὑποπέμπων ἔλεγεν ὅτι οὐ- 

δενὶ πολέμιος εἴη τῶν μενόντων. εἰ δέ τινα φεύγοντα 

λήψοιτο, προηγόρευεν ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήδοιτο. οὕτω 
δὴ οἱ μὲν πολλοὶ κατέμενον, ἦσαν δ᾽ οἱ ὑπεχώρουν 
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ἀσὺν τῷ βασιλεῖ. ἐπεὶ δ᾽ οἱ σὺν ταῖς γυναιξὶ προῖόν- 
τες ἐνέπεσον εἰς τοὺς ἐν τῷ ὄρει, κραυγήν τε εὐθὺς 
ἐποίουν καὶ φεύγοντες ἡλίσκοντο πολλοί γε αὐτῶν. 

τέλος δὲ καὶ ὁ παῖς καὶ αἷ γυναῖκες καὶ αἱ ϑυγατέρες 

ἑάλωσαν, καὶ τὰ χρήματα ὅσα σὺν αὐτοῖς ἀγόμενα 

ἔτυχεν. ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτός, ὡς ἤσϑετο τὰ γιγνό- 
μένα, ἀπορῶν ποῖ τράποιτο ἐπὶ λόφον τινὰ καταφεύ- 

5 γει. ὃ δ᾽ αὖ Κῦρος ταῦτα ἰδὼν περιίσταται τὸν λό- 
φον τῷ παρόντι στρατεύματι, καὶ πρὸς Χρυσάνταν 
πέμψας ἐκέλευε φυλακὴν τοῦ ὄρους καταλιπόντα ἥκειν. 

τὸ μὲν δὴ στράτευμα ἠϑροίξετο τῷ Κύρῳ" ὁ δὲ πέμ- 
ψας πρὸς τὸν ᾿ἀρμένιον κήρυκα ἤρετο ὧδε" Εἰπέ μοι, 

ἔφη. ὦ ᾿Δρμένιε, πότερα βούλει αὐτοῦ μένων τῷ λιμῷ 
καὶ τῷ δίψει μάχεσθαι ἢ εἰς τὸ ἰσόπεδον καταβὰς 

ἡμῖν διαμάχεσϑαι; ἀπεχρίνατο ὃ ᾿Δρμένιος ὅτι οὐδε- 
Θτέροις βούλοιτο μάχεσϑαι. πάλιν ὃ Κῦρος πέμψας 
ἠρώτα Τί οὖν κάϑησαι ἐνταῦϑα καὶ οὐ καταβαΐίνεις; 

᾿Ἵπορῶν, ἔφη, ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. ᾽4λλ᾽ οὐδέν, ἔφη ὃ 
Κῦρος, ἀπορεῖν δὲ δεῖ" ἔξεστι γάρ σοι ἐπὶ δίκην κατα- 

βαίνειν. Τίς δ᾽, ἔφη, ἔσται ὃ δικάξων; Ζ]ἤῆλον ὅτι ᾧ 
ὁ ϑεὸς ἔδωκε καὶ ἄνευ δίκης χρῆσϑαί σοι ὅ,τι βού- 

λοιτο. ἐνταῦϑα δὴ ὃ ᾿Δρμένιος γιγνώσκων τὴν ἀνάγ- 
κην καταβαίνει" καὶ ὃ Κῦρος λαβὼν εἰς τὸ μέσον κἀ- 

κεῖνον καὶ τἄλλα πάντα περιεστρατοπεδεύσατο, ὁμοῦ 
ἤδη πᾶσαν ἔχων τὴν δύναμιν. 

Ἷ Ἔν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσβύτερος παῖς τοῦ 
᾿Δρμενίου Τιγράνης ἐξ ἀποδημίας τινὸς προσήει, ὃς 

καὶ σύνθηρός ποτὲ ἐγένετο τῷ Κύρῳ" καὶ ὡς ἤκουδε 
τὰ γεγενημένα, εὐϑὺς πορεύεται ὥσπερ εἶχε πρὸς τὸν 

Κῦρον. ὡς δ᾽ εἶδε πατέρα τε καὶ μητέρα καὶ ἀδελ- 
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φοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα αἰχμαλώτους γεγενημέ- 
νους, ἐδάκρυσεν, ὥσπερ εἰκός. ὃ δὲ Κῦρος ἰδὼν αὐ-8 
τὸν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοφρονήσατο αὐτῷ, εἶπε δ᾽ ὅτι 
Εἰς καιρὸν ἥκεις, ἔφη, ὅπως τῆς δίκης ἀκούσει παρ- 

ὼν τῆς ἀμφὶ τοῦ πατρός. καὶ εὐθὺς συνεκάλει τοὺς 

ἡγεμόνας τούς τε τῶν Περσῶν καὶ τοὺς τῶν Μήδων" 
προσεχάλει δὲ καὶ εἴ τις ᾿Δρμενίων τῶν ἐντίμων παρῆν. 
καὶ τὰς γυναῖχας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις παρούσας οὐκ 

ἀπήλασεν, ἀλλ᾽ εἴα ἀκούειν. ὁπότε δὲ καλῶς εἶχεν, 9 
ἤρχετο τοῦ λόγου, Ὦ, ᾿Δρμένιε, ἔφη, πρῶτον μέν δοι 
συμβουλεύω ἐν τῇ δίκῃ τἀληϑῆ λέγειν, ἵνα δοι ἕν γε 

ἀπῇ τὸ εὐμισητότατον᾽ τὸ γὰρ ψευδόμενον φαίνεσϑαι 
εὖ ἴσϑι ὅτι καὶ τοῦ συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἐμπο- 
δὼν μάλιστα ἀνθρώποις γίγνεται" ἔπειτα δ᾽. ἔφη, συν- 
ἰσασι μέν σοι καὶ οἵ παῖδες καὶ αἷ γυναῖκες αὗται 

πάντα ὅσα ἔπραξας. καὶ ᾿Δρμενίων οἵ παρόντες" ἢν δὲ 
αἰσϑάνωνταί σε ἄλλα ἢ τὰ γενόμενα λέγοντα, νομιοῦ- 

σί σὲ καὶ αὐτὸν καταδικάξειν σεαυτοῦ πάντα τὰ ἔσχατα 

παϑεῖν, ἢν ἐγὼ τἀληϑῆ πύϑωμαι. ᾿4λλ᾽ ἐρώτα, ἔφη, 

ὦ Κῦρε, ὅ,τι βούλει, ὡς τἀληϑῆ ἐροῦντος. τούτου 
ἕνεκα καὶ γενέσϑω ὅ,τι βούλεται. 4“έγε δή μοι, ἔφη. 
ἐπολέμησάς ποτε ᾿Δστυάγει τῷ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατρὶ 
καὶ τοῖς ἄλλοις Μήδοις; Ἔγωγ᾽, ἔφη. Κρατηϑεὶς δ᾽ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ συνωμολόγησας δασμὸν οἴσειν καὶ συστρα- 
τεύσεσϑαι ὅποι ἐπαγγέλλοι, καὶ ἐρύματα μὴ ἕξειν; Ἦν 
ταῦτα. Νῦν οὖν διὰ τί οὔτε τὸν δασμὸν ἀπῆγες οὔτε 
τὸ στράτευμα ἔπεμπες, ἐτείχιξές τε τὰ ἐρύματα; ᾿Ελευ- 
ϑερίας ἐπεθύμουν: καλὸν γάρ μοι ἐδόκει εἶναι καὶ 
αὐτὸν ἐλεύϑερον εἶναι καὶ παισὶν ἐλευϑερίαν καταλι- 
πεῖν. Καὶ γάρ ἐστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, καλὸν μάχεσϑαι, 11 

μ᾿ 0 
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ὅπως μήποτέ τις δοῦλος μέλλοι γενήσεσϑαι" ἣν δὲ δὴ 
ἢ πολέμῳ κρατηϑεὶς ἢ καὶ ἄλλον τινὰ τρόπον δουλω- 
ϑεὶς ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπότας ἀποστερεῖν 
ἑαυτοῦ, τοῦτον σὺ πρῶτος πότερον ὡς ἀγαϑὸν ἄνδρα 

καὶ καλὰ πράττοντα τιμᾷς ἢ ὡς ἀδικοῦντα, ἣν λάβῃς, 

κολάξεις; Κολάξζω, ἔφη" οὐ γὰρ ἐᾷς σὺ ψεύδεσϑαι. 

12 Δἐγε δὴ σαφῶς. ἔφη ὁ Κῦρος, καϑ᾽ ἕν ἕκαστον" ἢν 
ἄρχων τις τύχῃ δοι καὶ ἁμάρτῃ, πότερον ἐᾷς ἄρχειν 
κ}} » ἢ ἄλλον καϑίστης ἀντ᾽ αὐτοῦ; ΄4λλον καϑίστημι. Τί 
δέ, ἣν χρήματα πολλὰ ἔχῃ, ἐᾷς πλουτεῦν ἢ πένητα 

ποιεῖς; ᾿ἀφαιροῦμαι, ἔφη, ἃν ἔχων τυγχάνῃ. Ἣν δὲ 
καὶ πρὸς πολεμίους γιγνώσχῃς αὐτὸν ἀφιστάμενον, τί 

ποιεῖς; Κατακαίνω, ἔφη" τί γὰρ δεῖ ἐλεγχϑέντα ὅτι 

18 ψεύδομαι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ τἀληϑῆ λέγοντα; ἔνϑα 

δὴ ὁ μὲν παῖς αὐτοῦ ὡς ἤκουσε ταῦτα, περιεσπάσατο 
τὴν τιάραν καὶ τοὺς πέπλους κατερρήξατο, αἱ δὲ γυ- 
ναῖχες ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο, ὡς οἰχομένου τοῦ 
πατρὸς καὶ ἀπολωλότων σφῶν ἤδη. καὶ ὁ Κῦρος σι- 
ὠὡπῆσαι κελεύσας εἶπεν, Εἶεν" τὰ μὲν δὴ σὰ δέκαια 
ταῦτα. ὦ ᾿Δρμένιε: ἡμῖν δὲ τί συμβουλεύεις ἐκ τού- 
τῶν ποιεῖν; ὃ μὲν δὴ ᾿φρμένιος ἐσιώπα ἀπορῶν πό- 
τερα συμβουλεύοι τῷ Κύρῳ κατακαίνειν αὑτὸν ἢ τά- 

τιάναντία διδάσκοι ὧν αὐτὸς ἔφη ποιεῖν. ὃ δὲ παῖς αὐ- 

τοῦ Τιγράνης ἐπήρετο τὸν Κῦρον, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ἐπεὶ ὃ πατὴρ ἀποροῦντι ἔοικεν, ἦ συμβουλεύσω 
περὶ αὐτοῦ ἃ οἶμαί σοι βέλτιστα εἶναι; καὶ ὁ Κῦρος, 
ἠσθϑημένος. ὅτε συνεϑήρα αὐτῷ ὃ Τιγράνης. σοφιστήν 
τινα αὐτῷ συνόντα καὶ ϑαυμαξόμενον ὑπὸ τοῦ Τὶ- 

γράνου, πάνυ ἐπεϑύμει αὐτοῦ ἀκοῦσαι ὅ,τι ποτ᾽ ἐροίη" 
καὶ προϑύμως ἐκέλευσε λέγειν ὅ,τι γιγνώσκοι. 

ἰς- «τὰς 

δον ν...,»... .΄ 
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᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη ὃ Τιγράνης, εἰ μὲν ἄγασαι τοῦ 15 
πατρὸς ἢ ὅσα βεβούλευται ἢ ὅσα πέπραχε, πάνυ δοι 
συμβουλεύω τοῦτον μιμεῖσθαι" εἰ μέντοι σοι δοκεῖ 

πάντα ἡμαρτηκέναι. συμβουλεύω τοῦτον μὴ μιμεῖσϑαι. 

 Οὐχοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος. τὰ δίχαια ποιῶν ἥκιστ᾽ ἂν 
τὸν ἁμαρτάνοντα μιμοίμην. Ἔστιν. ἔφη, ταῦτα. Κο- 

λαστέον ἄρ᾽ ἂν εἴη κατά γε τὸν σὸν λόγον τὸν πα- 
τέρα, εἴπερ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολάξειν. Πότερα 
δ᾽ ἡγεῖ, ὦ Κῦρε, ἄμεινον εἶναι σὺν τῷ σῷ ἀγαϑῷ 
τὰς τιμωρίας ποιεῖσϑαι ἢ σὺν τῇ σῇ ξημία; ᾿Εμαυτὸν 

ἄρα, ἔφη. οὕτω γ᾽ ἂν τιμωροίμην. ᾿4λλὰ μέντοι. ἔφη 168 
ὁ Τιγράνης, μεγάλα γ᾽ ἂν ξημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῦ 

κατακαίνοις τότε ὁπότε σοι πλείστου ἄξιοι εἶεν κεκτῆ- 
σϑαι. Πῶς δ᾽ ἄν. ἔφη ὃ Κῦρος. τότε πλείστου ἄξιοι 

γίγνοιντο ἅἄνϑρωποι ὁπότε ἀδικοῦντες ἁλίσκοιντο; Εἰ 

τότε, οἶμαι, σώφρονες γίγνοιντο. δοκεῖ γάρ μοι, ὦ 
Κῦρε, οὕτως ἔχειν, ἄνευ μὲν σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλλης 
ἀρετῆς οὐδὲν ὄφελος εἶναι" τί γὰρ ἄν, ἔφη. χρήσαιτ᾽ 
ἄν τις ἰσχυρῶ ἢ ἀνδρείῳ μὴ σώφρονι, [ἢ ἱππικῷ]. τί 

δὲ πλουσίῳ. τί δὲ δυνάστῃ ἐν πόλει; σὺν δὲ σωφρο- 
σύνῃ καὶ φίλος πᾶς χρήσιμος καὶ ϑεράπων πᾶς ἀγα- 
ϑός. Τοῦτ᾽ οὖν, ἔφη, λέγεις ὡς καὶ ὃ σὸς πατὴρ ἐν 11 
τῇδε τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται; 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πάϑημα ἄρα τῆς ψυχῆς σὺ λέ- 
γεις εἷναι τὴν σωφροσύνην, ὥσπερ λύπην. οὐ μάϑη- 
μα οὐ γὰρ ἂν δήπου. εἴγε φρόνιμον δεῖ γενέσϑαι 

τὸν μέλλοντα σώφρονα ἔσεσθαι, παραχρῆμα ἐξ ἄφρο- 
νος σώφρων ἄν τις γένοιτο. Τί δ᾽, ἔφη. ὦ Κῦρε, 18 
οὔπω ἤσϑου καὶ ἕνα ἄνδρα δι᾿ ἀφροσύνην μὲν ἐπι. 
χειροῦντα κρείττονι ἑαυτοῦ μάχεσϑαι, ἐπειδὰν δὲ ἣἧτ- 
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τηϑῇ. εὐθὺς πεπαυμένον τῆς πρὸς τοῦτον ἀφροσύνης; 

πάλιν δ᾽, ἔφη, οὔπω ἑώρακας πόλιν ἀντιταττομένην 
πρὸς πόλιν ἑτέραν, ἧς ἐπειδὰν ἡττηϑῇ παραχρῆμα 

19 ταύτῃ ἀντὶ τοῦ μάχεσϑαι πείϑεσϑαι ἐθέλει; Ποίαν δ᾽. 
ἔφη ὁ Κῦρος. καὶ σὺ τοῦ πατρὸς ἧτταν λέγων οὕτως 
ἰσχυρίξει σεσωφρονίσϑαι αὐτόν; Ἣν νὴ 41, ἔφη. σύν- 
οἱδὲν ἑαυτῷ ἐλευϑερίας μὲν ἐπιϑυμήσας, δοῦλος δ᾽ 

ὡς οὐδεπώποτε γενόμενος, ἃ δὲ ὠήϑη χρῆναι λαϑεῖν 
ἢ φϑάσαι ἀποβιάσασϑαι, οὐδὲν τούτων ἱκανὸς γενό- 
μένος διαπράξασϑαι. σὲ δὲ οἶδεν, ἃ μὲν ἐβουλήϑης 
ἐξαπατῆσαι αὐτόν, οὕτως ἐξαπατήδαντα ὥσπερ ἄν τις 

τυφλοὺς καὶ κωφοὺς καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν φρονοῦντας ἐξ- 

απατήσειεν" ἃ δὲ φήϑης λαϑεῖν χρῆναι, οὕτω σὲ οἷδε 

λαϑόντα ὥστε ἃ ἐνόμιξεν ἑαυτῷ ἐχυρὰ χωρία ἀποκεῖ- 

σϑαι., ταῦτα σὺ εἱρκτὰς δαυτῷ ἔλαϑες προκατασκευά- 

δας" τάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ ὥστε πρόσ- 

ὦϑὲν ἔφϑασας ἐλθὼν σὺν πολλῷ στόλῳ πρὶν τοῦτον 

φοτὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύναμιν ἀϑροίσασϑαι. Ἔπειτα δοκεῖ 
ὅοι, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ ἡ τοιαύτη ἧττα σωφρονίζειν 
ἱκανὴ εἶναι ἀνθρώπους. τὸ γνῶναι ἄλλους ἑαυτῶν 

βελτίονας ὄντας; Πολύ γε μᾶλλον, ἔφη ὁ Τιγράνης, 

ἢ ὅταν μάχῃ τις ἡττηϑῇῆ. ὁ μὲν γὰρ ἰσχύι κρατηϑεὶς 
ἔστιν ὅτε ὠήϑη σωμασκήσας ἀναμαχεῖσϑαι" καὶ πόλεις 
γε ἁλοῦσαι συμμάχους προσλαβοῦσαι οἴονται ἀναμα- 

χέσασϑαι ἄν" οὺἣς δ᾽ ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγή- 
όσωνται, τούτοις πολλάκις καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἐθέλουσι ; 

91 πείϑεσϑαι. Σύ, ἔφη, ἔοικας οὐκ οἴεσϑαι τοὺς ὑβρυ- 

στὰς γιγνώσκειν τοὺς ἑαυτῶν σωφρονεστέρους, οὐδὲ 
τοὺς κλέπτας τοὺς μὴ κχλέπτοντας, οὐδὲ τοὺς ψευδὸο- 

μένους τοὺς τἀληϑῆ λέγοντας, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας 
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τοὺς τὰ δίκαια ποιοῦντας" οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι καὶ 
νῦν ὁ σὸς πατὴρ ἐψεύσατο καὶ οὐκέτ᾽ ἠμπέδου τὰς 
πρὸς ἡμᾶς συνθήκας. εἰδὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὧν 

᾿ἀστυάγης συνέϑετο παραβαίνομεν; ᾿4λλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ 32 
τοῦτο λέγω ὡς τὸ γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας σω- 

φρονέζει ἄνευ τοῦ δίκην διδόναι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, 

ὥσπερ ὃ ἐμὸς πατὴρ νῦν δίδωσιν. ᾿᾽4λλ᾽, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, ὅ γε σὸς πατὴρ πέπονϑε μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν πω κα- 
κόν᾽ φοβεῖταί γε μέντοι εὖ οἶδ᾽ ὅτι μὴ πάντα τὰ 
ἔσχατα πάϑῃ. Οἴει οὖν τι, ἔφη ὁ Τιγράνης, μᾶλλον 28 
καταδουλοῦσϑαι ἀνθρώπους τοῦ ἰσχυροῦ φόβου; οὐκ 

οἶσϑ᾽ ὅτι οἵ μὲν τῷ ἰσχυροτάτῳ κολάσματι νομιζομένῳ 
σιδήρῳ παιόμενοι ὅμως ἐθέλουσι καὶ πάλιν μάχεσϑαι 

τοῖς αὐτοῖς; οὺς δ᾽ ἂν σφόδρα φοβηϑῶσιν ἄνϑρωποι, 

τούτοις οὐδὲ παραμυϑουμένοις ἔτι ἀντιβλέπειν δύναν- 

ται; Δέγεις σύ, ἔφη, ὡς ὃ φόβος τοῦ ἔργῳ κακοῦ- 
σϑαι μᾶλλον κολάζει τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ σύγε. ἔφη; 94 

οἶσϑα ὅτι ἀληϑῆ λέγω" ἐπίστασαι γὰρ ὅτι οἵ μὲν φο- 
βούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ οὗ μέλλοντες μάχε- 

σϑαι δεδιότες μὴ ἡττηϑῶσιν [ἀϑύμως διάγουσι, καὶ 

οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι,) καὶ οἵ δουλείαν καὶ δὲε- 
σμὸν φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔϑ᾽ ὕπνου 
δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον" οἵ δὲ ἤδη μὲν 
φυγάδες, ἤδη δ᾽ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δουλεύοντες, ἔστιν 

ὅτε δύνανται καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσϑίειν τε 

καὶ χκαϑεύδειν. ἔτι δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖσδε οἷον 90 

φόρημα ὁ φόβος" ἔνιοι γὰρ φοβούμενοι μὴ ληφϑέντες 
ἀποϑάνωσι προαποϑνήσκουσιν ὑπὸ τοῦ φόβου, οἱ μὲν 
ῥιπτοῦντες ἑαυτούς, οἱ δ᾽ ἀπαγχόμενοι, οἵ δ᾽ ἀπο- 
σφαττόμενοι" οὕτω πάντων τῶν δεινῶν ὁ φόβος μά- 
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λιστα καταπλήττει τὰς ψυχάς. τὸν δ᾽ ἐμὸν πατέρα, 
ἔφη, νῦν πῶς δοκεῖς διακεῖσθαι τὴν ψυχήν, ὃς οὐ 
μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ γυ- 
ναικὸς καὶ περὶ πάντων τῶν τέκνων δουλείας} φο- 

20 βεῖται; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλὰ νῦν μὲν ἔμοιγε οὐ- 
δὲν ἄπιστον τοῦτον οὕτω διακεῖσϑαι" δοκεῖ μέντοι 

μον τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι καὶ εὐτυχοῦντα ἐξυβρίδσαι 
καὶ πταίδαντα ταχὺ πτῆξαι, καὶ ἀνεϑέντα γε πάλιν 

αὖ μέγα φρονῆσαι καὶ πάλιν αὖ πράγματα παρασχεῖν. 

21 4λλὰ ναὶ μὰ 4, ἔφη. ὦ Κῦρε, ἔχει μὲν προφάσεις 

τὰ ἡμέτερα ἁμαρτήματα ὥστ᾽ ἀπιστεῖν ἡμῖν" ἔξεστι 

δέ σοι καὶ φρούρια ἐντειχέίζειν καὶ τὰ ἐχυρὰ κατέχειν 
καὶ ἄλλο ὅ.τε ἂν βούλῃ πιστὸν λαμβάνειν. καὶ μέν- 

τοι, ἔφη. ἡμᾶς μὲν ἕξεις οὐδέν τι τούτοις μέγα λυ- 

πουμένους᾽ μεμνησόμεϑα γὰρ ὅτι ἡμεῖς αὐτῶν αἴτιοί 

ἐσμεν" εἰ δέ τινι τῶν ἀναμαρτήτων παραδοὺς τὴν ἀρ- 

χὴν ἀπιστῶν αὐτοῖς φανεῖ, ὅρα μὴ ἅμα τε εὖ ποιήσεις 

καὶ ἅμα οὐ φίλον νομιοῦσέ σε" εἰ δ᾽ αὖ φυλαττόμε- 
νος τὸ ἀπεχϑάνεσϑαινι μὴ ἐπιϑήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ 

μὴ ὑβρέσαι, ὅρα μὴ ἐκείνους αὖ δεήσει σὲ σωφρονί- 

28 ἕευν ἔτι μᾶλλον ἢ ἡμᾶς νῦμ ἐδέησεν. ᾿4λλὰ ναὶ μὰ 
τοὺς ϑεούς, ἔφη. τοιούτοις μὲν ἔγωγε ὑπηρέταις. οὺς 

εἰδείΐγν ἀνάγκῃ ὑπηρετοῦντας, ἀηδῶς ἄν μοι δοχῶ 

χρῆσϑαι: οὃς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην ὅτι εὐνοίᾳ καὶ 
φιλίᾳ τῇ ἐμῇ τὸ δέον συλλαμβάνοιεν. τούτους ἄν μοι 

δοκῶ καὶ ἁμαρτάνοντας ῥᾷον φέρειν ἢ τοὺς μισοῦν- 

τας μέν, ἔκπλεω δὲ πάντα ἀνάγκῃ διαπονουμένους. 
καὶ ὃ Τιγράνης εἶπε πρὸς ταῦτα, Φιλίαν δὲ παρὰ τί- 
νῶν ἄν ποτε λάβοις τοσαύτην ὅσην δοι παρ᾽ ἡμῶν 
ἔξεστι κτήσασϑαι νῦν; Παρ᾽ ἐκείνων οἶμαι, ἔφη, πα- 
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ρὰ τῶν μηδέποτε πολεμίων γεγενημένων, εἰ ἐθέλοιμι 

εὐεργετεῖν αὐτοὺς ὥσπερ σὺ νῦν μὲ κελεύεις εὐεργε- 
τεῖν ὑμᾶς. Ἦ καὶ δύναιο ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐν τῷ 
παρόντι νῦν εὑρεῖν ὅτῳ ἂν χαρίσαιο ὅσαπερ τῷ ἐμῷ 
πατρί; αὐτίκα, ἔφη, ἤν τινα ἐᾷς ζῆν τῶν δὲ μηδὲν 

ἠδικηκότων, τίνα δοι τούτου χάριν οἴει αὐτὸν εἴσε- 

σϑαι; τί δ᾽, ἣν αὐτοῦ τέκνα καὶ γυναῖκα μὴ ἀφαιρῆ. 
τίς σε τούτου ἕνεκα φιλήσει μᾶλλον ἢ ὃ νομίζων προσ- 

ήκειν αὑτῷ ἀφαιρεθῆναι; τὴν δ᾽ ᾿ἀρμενίων βασιλείαν 

εἰ μὴ ἕξει, οἶσϑά τινα, ἔφη, ἄλλον μᾶλλον λυπούμενον ἢ 

ἡμᾶς; οὐκοῦν καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. δῆλον ὅτι ὁ μάλιστα 
λυπούμενος εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη οὗτος καὶ λαβὼν τὴν 
ἀρχὴν μεγίστην ἄν δοι χάριν εἰδείη. εἰ δέ τί σοι, ἔφη, 

μέλει καὶ τοῦ ὡς ἥκιστα τεταραγμένα τάδε καταλιπεῖν, 
ὅταν ἀπίῃς, σκόπει, ἔφη. πότερον ἂν οἴει ἠρεμεστέρως 

ἔχειν τὰ ἐνθάδε καινῆς γενομένης ἀρχῆς ἢ τῆς εἰω- 

ϑυίας καταμενούσης" εἰ δέ τί σοι μέλει καὶ τοῦ ὡς 

πλείστην στρατιὰν ἐξάγειν, τίν᾽ ἂν οἴει μᾶλλον ἐξετά- 

σαι ταύτην ὀρϑῶς τοῦ πολλάκις αὐτῇ κεχρημένου; εἰ 
δὲ χαὶ χρημάτων δεήσει. τίνα ἂν ταῦτα νομίζεις κρεῖτ- 

τον ἐχπορίσαι τοῦ καὶ εἰδότος καὶ ἔχοντος πάντα τὰ 
ὄντα; ὦγαϑέ, ἔφη, Κῦρε, φύλαξαι μὴ ἡμᾶς ἀποβαλὼν 
σαυτὸν ξημιώσῃς πλείω ἢ ὃ πατὴρ ἐδυνήϑη σὲ βλά- 
ψαι. ὃ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν. 

Ὁ δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο, ὅτι ἐνόμιξε πε- 81 
ραίνεσϑαι πάντα αὐτῷ ὅσαπερ ὑπέσχετο τῷ Κυαξάρῃ 
πράξειν: ἐμέμνητο γὰρ εἰπὼν ὅτι καὶ φίλον οἴοιτο 
μᾶλλον ἢ πρόσϑεν ποιήσειν. καὶ ἐκ τούτου δὴ τὸν 
᾿Δρμένιον ἐρωτᾷ, Ἢν δὲ δὴ ταῦτα πείϑωμαι ὑμῖν, 
λέγε μοι, ἔφη, σύ, ὦ ᾿Δρμένιε, πόσην μὲν στρατιάν 
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μοι συμπέμψεις, πόσα δὲ χρήματα συμβαλεῖ εἰς τὸν 

89 πόλεμον; πρὸς ταῦτα δὴ λέγει ὃ ̓ Δρμένιος, Οὐδὲν ἔχω, 
ὦ Κῦρε, ἔφη. ἁπλούστερον εἰπεῖν οὐδὲ δικαιότερον ἢ 
δεῖξαι μὲν ἐμὲ πᾶσαν τὴν οὖσαν δύναμιν, σὲ δὲ ἐδόν- 
τα ὅσην μὲν ἄν δοι δοκῇ στρατιὰν ἄγειν, τὴν δὲ 

«καταλιπεῖν τῆς χώρας φυλακήν. ὡς δ᾽ αὔτως περὶ 
χρημάτων δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιόν σοι πάντα τὰ ὄν- 
τα. σὲ δὲ τούτων αὐτὸν γνόντα ὁπόσα τε ἂν βούλῃ 

88 φέρεσϑαι καὶ ὁπόσα ἂν βούλῃ καταλιπεῖν. καὶ ὁ Κῦ- 
οος εἶπεν, Ἴϑι δὴ λέξον μοι πόση σοι δύναμίς ἐστι, 

λέξον δὲ καὶ πόσα χρήματα. ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὃ ᾽4ρ- 
μένιος., ἱππεῖς μὲν τοίνυν εἰσὶν [4 ρμενέίων] εἰς ὀκχτα- 

κισχιλίους, πεζοὶ δὲ εἰς τέτταρας μυριάδας" χρήματα 

δ᾽, ἔφη, σὺν τοῖς ϑηδαυροῖς οἷς ὃ πατὴρ κατέλιπεν 
ἔστιν εἰς ἀργύριον λογισϑέντα τάλαντα πλείω τῶν 

βϑα τρισχιλίων. καὶ ὁ Κῦρος οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἶπε, 
Τῆς μὲν τοίνυν στρατιᾶς, ἐπεί σοι. ἔφη, οἷ ὅμοροι 

Χαλδαῖοι πολεμοῦσι, τοὺς ἡμίδεις μοι σύμπεμπε" τῶν 

ὃὲ χρημάτων ἀντὶ μὲν τῶν πεντήκοντα ταλάντων ὧν 
ἔφερες δασμὸν διπλάσια Κυαξάρῃ ἀπόδος. ὅτι ἔλιπες 
τὴν φοράν" ἐμοὶ δ᾽, ἔφη, ἄλλα ἑκατὸν δάνεισον" ἐγὼ 

δέ σοι ὑπισχνοῦμαι, ἣν ὃ ϑεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν 
ἐμοὶ δανείσῃς ἢ ἄλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν ἢ 
τὰ χρήματα ἀπαριϑμήσειν, ἣν δύνωμαι" ἥν δὲ μὴ δύ- 
νῶμαι, ἀδύνατος ἂν φαινοίμην, οἶμαι, ἄδικος δ᾽ οὐκ 

86 ἂν δικαίως κρινοίμην. καὶ ὁ ᾿Δρμένιος, Πρὸς τῶν 
ϑεῶν., ἔφη. ὦ Κῦρε. μὴ οὕτω λέγε" εἰ δὲ μή, οὐ ϑαρ- 
ροῦντά μὲ ἕξεις" ἀλλὰ νόμιζε, ἔφη. ἃν καταλίπῃς μη- 
δὲν ἧττον σὰ εἶναι ὧν ἂν ἔχων ἀπίῃς. Εἶεν, ἔφη ὁ 
Κῦρος" ὥστε δὲ τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν, ἔφη, πόσα 
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ἄν μοι χρήματα δοίης; Ὁπόσα ἂν δυναίμην, ἔφη. Τί 
δέ, ὥστε τοὺς παῖδας: Καὶ τούτων, ἔφη. ὁπόσα ἂν 

δυναίμην. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Κῦρος, ταῦτα μὲν ἤδη δὶ- 
πλάσια τῶν ὄντων. σὺ δέ. ἔφη. ὦ Τιγράνη, λέξον 86 

μον πόσου ἂν πρίαιο ὥστε τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν. ὁ 

δὲ ἐτύγχανε νεόγαμός τε ὧν καὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυ- 
ναῖχα. ᾿γὼ μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, κἂν τῆς ψυχῆς πρι- 

αίμην ὥστε μήποτε λατρεῦσαι ταύτην. Σὺ μὲν τοί- 81 
γυν. ἔφη. ἀπάγου τὴν σήν" οὐδὲ γὰρ εἰλῆφϑαι ἔγωγε 
αἰχμάλωτον ταύτην νομίζω σοῦ γε μηπώποτε φυγόν- 

τος ἡμᾶς. καὶ σὺ δέ, ὦ ᾿Δρμένιε, ἀπάγου τὴν γυναῖ- 
κα καὶ τοὺς παῖδας μηδὲν αὐτῶν καταϑείς, ἵν᾽ εἰδῶ- 

σιν ὅτι ἐλεύϑεροι πρὸς σὲ ἀπέρχονται. καὶ νῦν μέν, 
ἔφη, δειπνεῖτε παρ᾽ ἡμῖν" δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε 

ὅποι ὑμῖν ϑυμός. οὕτω δὴ κατέμειναν. 

“Ζιασκηνούντων δὲ μετὰ δεῖπνον ἐπήρετο ὁ Κῦ- 38 

ρος, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Τιγράνη, ποῦ δὴ ἐκεῖνός ἐστιν ὃ 
ἀνὴρ ὃς συνεϑθήρα ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις ϑαυ- 

μάζξειν αὐτόν. Οὐ γάρ. ἔφη. ἀπέκτεινεν αὐτὸν οὑτοσὶ 

ὃ ἐμὸς πατήρ; Τί λαβὼν ἀδικοῦντα; Ζηιαφϑείρειν αὐ- 
τὸν ἔφη ἐμέ. καίτοι γ᾽, ἔφη. ὦ Κῦρε, οὕτω καλὸς 
κἀγαϑὸς ἐκεῖνος ἦν ὡς καὶ ὅτε ἀποϑνήσκειν ἔμελλε 

προσκαλέσας μὲ εἶπε, Μήτι σύ, ἔφη, ὦ Τιγράνη, ὅτι 

ἀποκτείνει με. χαλεπανϑῆῇς τῷ πατρί: οὐ γὰρ κακο- 

νοίᾳ τῇ σῇ γε τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀγνοίᾳ᾽ ὁπόσα δὲ 
ἀγνοίᾳ ἄνϑρωποι ἐξαμαρτάνουσι. πάντ᾽ ἀκούσια ταῦτ᾽ 
ἔγωγε νομίζω. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐπὶ τούτοις εἶπε, Φεῦ 39 
τοῦ ἀνδρός. ὁ δ᾽ ᾿Δρμένιος ἔλεξεν, Οὔτοι, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ ταῖς ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβάνοντες συν- 

όντας ἀλλοτρίους ἄνδρας οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι αὐτοὺς 
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κατακαίνουσιν ὡς ἀφρονεστέρας ποιοῦντας τὰς γυναῖ- 

κας. ἀλλὰ νομίξοντες ἀφαιρεῖσϑαι αὐτοὺς τὴν πρὸς 

αὑτοὺς φιλίαν, διὰ τοῦτο ὡς πολεμίοις αὐτοῖς χρῶν- 

ται. καὶ ἐγὼ ἐκείνῳ, ἔφη, ἐφϑόνουν, ὅτι μοι ἐδόκει 
τὸν ἐμὸν υἱὸν ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον ϑαυμάξειν ἢ ἐμέ. 

40 καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, ᾿Δλλὰ ναὶ μὰ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ ᾽49ς- 
μένιε, ἀνθρώπινά μοι δοκεῖς ἁμαρτεῖν" καὶ σύ, ὦ Τι- 
γράνη, συγγίγνωσκε τῷ πατρί. τότε μὲν δὴ τοιαῦτα 

διαλεχϑέντες καὶ φιλοφρονηϑέντες ὥσπερ εἰκὸς ἐκ συν- 

αλλαγῆς, ἀναβάντες ἐπὶ τὰς ἁρμαμάξας σὺν ταῖς γυ-᾿ 

ναιξὶν ἀπήλαυνον εὐφραινόμενοι. 
41 ᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον οἴκαδε, ἔλεγον τοῦ Κῦρου ὁ μέν 

τις τὴν σοφίαν. ὁ δὲ τὴν καρτερίαν, ὃ δὲ τὴν πρα- 

ότητα, ὁ δέ τις καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος. ἔνϑα 

δὴ ὁ Τιγράνης ἐπήρετο τὴν γυναῖκα, Ἦ καὶ σοί, ἔφη. 

ὦ ᾿Φρομενία, καλὸς ἐδόκει ὃ Κῦρος εἶναι; ᾿4λλὰ μὰ 
4, ἔφη. οὐκ ἐκεῖνον ἐϑθεώμην. ᾿Δ4λλὰ τίνα μήν; ἔφη 
ὁ Τιγράνης. Τὸν εἰπόντα νὴ 4έα ὡς τῆς αὑτοῦ ψυ- 

χῆς ἂν πρίαιτο ὥστε μή μὲ δουλεύειν. τότε μὲν δὴ 
ὥσπερ εἰκὸς ἐκ τοιούτων ἀνεπαύοντο σὺν ἀλλήλοις. 

42 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ ᾿Δρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ 
στρατιᾷ ἁπάσῃ ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑαυτοῦ, 

οὺς δεήσοι στρατεύεσϑαι, εἰς τρίτην ἡμέραν παρεῖναι" 
τὰ δὲ χρήματα ὧν εἶπεν ὁ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίϑμη- 
σεν. ὁ δὲ Κῦρος ὅσα εἶπε λαβὼν τἄλλα ἀπέπεμψεν" 
ἤρετο δὲ πότερος ἔσται ὃ τὸ στράτευμα ἄγων, ὃ παῖς 
ἢ αὐτός. εἰπέτην δὲ ἅμα ὃ μὲν πατὴρ οὕτως, Ὁπότε- 
ρον ἂν σὺ κελεύῃς" ὁ δὲ παῖς οὕτως, ᾿Εγὼ μὲν οὐκ 

ἀπολείψομαί σου, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ ἂν σκευοφόρον ἐμὲ 
48 δέῃ σοι συνακολουϑεῖν. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπε, 
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Καὶ ἐπὶ πόσῳ ἄν, ἔφη, ἐϑέλοις τὴν γυναῖκά σου 
ἀκοῦσαι ὅτι σκευοφορεῖς; ᾽4λλ᾽ οὐδέν, ἔφη, ἀκούειν 

δεήσει αὐτήν᾽ ἄξω γάρ, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται αὐτῇ ὅ,τι 
ἂν ἐγὼ πράττω. Ὥρα ἄν, ἔφη, συσκευάξεσϑαι, ὑμῖν 
εἴη. Νόμιξ᾽, ἔφη, συνεσκευασμένους παρέσεσϑαι ὅ,τι 
ἂν ὃ πατὴρ δῶ. τότε μὲν δὴ ξενισϑέντες οἵ στρατι- 
ὥται ἐκοιμήϑησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναλαβὼν ὃ Κῦρος τὸν Τιγράνην 11. 

καὶ τῶν Μήδων ἱππέων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν ἕαυ- 
τοῦ φίλων ὁπόσους καιρὺς ἐδόκει εἶναι, περιελαύνων 

τὴν χώραν κατεθεᾶτο, σκοπῶν ποῦ τειχίσειε φρούριον. 

καὶ ἐπ᾽ ἄκρον τι ἐλθὼν ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην ποῖα 
εἴη τῶν ὀρέων ὁπόϑεν οἵ Χαλδαῖοι καταϑέοντες λή- 

 ἕονται. καὶ ὃ Τιγράνης ἐδείκνυ. ὃ δὲ πάλιν ἤρετο, 
Νῦν δὲ ταῦτα τὰ ὕρη ἔρημά ἐστιν; Οὐ μὰ 4{᾽, ἔφη, 
ἀλλ᾽ ἀεὶ σκοποὶ εἰσὶν ἐκείνων οἱ σημαίνουσι τοῖς ἄλ- 
λοις ὅ,τε ἂν ὁρῶσι. Τί οὖν, ἔφη, ποιοῦσιν, ἐπὴν αἴ- 
σϑωνται; Βοηϑοῦσιν. ἔφη, ἐπὶ τὰ ἄκρα, ὡς ἂν ἕκα- 

στος δύνηται. ταῦτα μὲν δὴ ὃ Κῦρος ἠχηκόει" σχο- 3 

πῶν δὲ κατενόει πολλὴν τῆς χώρας τοῖς ᾿ΖΦρμενίοις 
ἔρημον καὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ τὸν πόλεμον. καὶ τότε 
μὲν ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ δειπνήσαντες 
ἐχοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ αὐτός τε ὃ Τιγράνης 8 

παρῆν συνεσκευασμένος καὶ ἱππεῖς εἰς τοὺς τετρακισ- 

χιλίους συνελέγοντο αὐτῷ καὶ τοξόται εἰς τοὺς μυρί- 
ους, καὶ πελτασταὶ ἄλλοι τοσοῦτοι. ὁ δὲ Κῦρος ἐν ᾧ 
συνελέγοντο ἐθύετο" ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν αὐτῷ, 
συνεχάλεσε τούς τε τῶν Περσῶν ἡγεμόνας καὶ τοὺς 

τῶν Μήδων. ἐπεὶ δ᾽ ὁμοῦ ἦσαν, ἔλεξε τοιάδε. 4 

"ἄνδρες φίλοι, ἔστι μὲν τὰ ὄρη ταῦτα ἃ δρῶμεν 
ΌΠΟΡΒ. Ογτορ. το. ἃ. Ηυρ. 1 
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Χαλδαίων" εἰ δὲ ταῦτα καταλάβοιμεν καὶ ἐπ᾽ ἄκρου 
γένοιτο ἡμέτερον φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγκη ἂν εἴη 

πρὸς ἡμᾶς ἀμφοτέροις, τοῖς τε ᾿Δρμενίοις καὶ τοῖς 

Χαλδαίοις. τὰ μὲν οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμῖν: ἀνθρωπίνῃ 
δὲ προϑυμίᾳ εἰς τὸ πραχϑῆναι ταῦτα οὐδὲν οὕτω μέ- 
γα σύμμαχον ἂν γένοιτο ὡς τάχος. ἢν γὰρ φϑάδσωμεν 

πρὶν τοὺς πολεμίους συλλεγῆναι ἀναβάντες. ἢ παντά- 

πασιν ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ ἄκρον ἢ ὀλίγοις τε καὶ 
ὅ ἀσϑενέσι χρηδαίμεϑ' ἂν πολεμίοις. τῶν οὖν πόνων 
οὐδεὶς ῥάων οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος, ἔφη, ἐστὶ τοῦ νῦν 

καρτερῆσαι σπεύδοντας. ἴτε οὖν ἐπὶ τὰ ὅπλα. καὶ.... 

Ὑμεῖς μέν, ὦ Μῆδοι, ἐν ἀριστερᾷ ἡμῶν πορεύεσϑε" 
ὑμεῖς δέ, ὦ ᾿Δρμένιοι, οἵ μὲν ἡμίσεις ἐν δεξιᾷ, οἱ δ᾽ 
ἡμίσεις ἔμπροσϑεν ἡμῶν ἡγεῖσϑε" ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἱππεῖς, 

ὕπισϑεν ἕπεσϑε παρακελευόμενοι καὶ ὠϑοῦντες ἄνω 
ὁ ἡμᾶς. ἢν δέ τις μαλακύνηται, μὴ ἐπιτρέπετε. ταῦτ᾽ 
εἰπὼν ὁ Κῦρος ἡγεῖτο ὀρϑίους ποιησάμενος τοὺς 1λ6- 

χους. οἵ δὲ Χαλδαῖοι ὡς ἔγνωσαν τὴν δρμὴν ἄνω 
οὖσαν. εὐθὺς ἐσήμαινόν τε τοῖς ἑαυτῶν καὶ συνεβόων 

ἀλλήλους καὶ συνηθροίζοντο. ὁ ὃὲ Κῦρος παρηγγύα, 
ἄνδρες Πέρσαι. ἡμῖν σημαίνουσι σπεύδειν. ἢν γὰρ 

φϑάσωμεν ἄνω γενόμενοι, οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων 
δυνήσεται. 

Τ Εἶχον δ᾽ οἵ Χαλδαῖοι γέρρα τε καὶ παλτὰ δύο" 
καὶ πολεμικώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐκείνην 

τὴν χώραν εἷναι" καὶ μισϑοῦ στρατεύονται, ὁπόταν 
τις αὐτῶν δέηται. διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες ᾿ 

εἶναι" καὶ γὰρ ἡ χώρα αὐτοῖς ὀρεινή τέ ἐστι καὶ ὀλέ- 
8γη ἡ τὰ χρήματα ἔχουσα. ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλησίαξον 
οἵ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τῶν ἄκρων, ὁ Τιγράνης σὺν τῷ 
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Κύρῳ πορευόμενος εἶπεν. Ὦ, Κῦρε, ἄρ᾽ οἶσϑ᾽, ἔφη, 
ὅτι αὐτοὺς ἡμᾶς αὐτίκα μάλα δεήσει μάχεσϑαι; ὡς οἵ 

γε ᾿Δρμένιοι οὐ μὴ δέξονται τοὺς πολεμίους. καὶ ὁ 

Κῦρος εἰπὼν ὅτι εἰδείη τοῦτο, εὐθὺς παρηγγύησε τοῖς 

Πέρσαις παρασκευάξεσϑαι, ὡς αὐτίχα δεῆσον διώκειν, 
ἐπειδὰν ὑπαγάγωσι τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἵ 
“ρμένιοι ὥστ᾽ ἐγγὺς ἡμῖν γενέσϑαι. οὕτω δὴ ἡγοῦντο 9 

μὲν οἱ ᾿Δρμένιοι. τῶν ὃὲ Χαλδαίων οἱ παρόντες. ὡς 
ἐπλησίαζον οἵ ᾿φρμένιοι. ἀλαλάξαντες ἔϑεον, ὥσπερ 

εἰώϑεσαν., εἰς αὐτούς" οἵ δὲ ᾿Δρμένιοι ὥσπερ εἰώϑε- 

σαν. οὐκ ἐδέχοντο. ὡς δὲ διώκοντες οἱ Χαλδαῖοι εἷ- 10 

δον ἐναντίους μαχαιροφόρους ἱεμένους ἄνω, οἱ μέν 

τινες αὐτοῖς πελάσαντες ταχὺ ἀπέϑνησκον. οἱ δ᾽ ἔφευ- 
γον, οἱ δέ τινες καὶ ἑάλωσαν αὐτῶν. ταχὺ δὲ εἴχετο 
τὰ ἄκρα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἄκρα εἶχον οἵ ἀμφὶ τὸν Κῦρον, 

χαϑεώρων τε τῶν Χαλδαίων τὰς οἰκήσεις καὶ ἦσϑά- 
νοντὸ φεύγοντας αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκήσεων. ὃδ11 

ὃὲ Κῦρος. ὡς πάντες οἷ στρατιῶται ὁμοῦ ἐγένοντο, 

ἀριστοποιεῖσϑαι παρήγγειλεν. ἐπεὶ δὲ ἠριστήκεσαν, κα- 

ταμαϑὼν ἔνϑα αἱ σκοπαὶ ἦσαν αἷ τῶν Χαλδαίων ἐρυ- 
μνόν τε ὃν καὶ ἔνυδρον, εὐθὺς ἐτείχιξε φρούριον" 
καὶ τὸν Τιγράνην ἐχέλευε πέμπειν ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ 

κελεύειν παραγενέσϑαι ἔχοντα ὁπόσοι εἶεν τέχτονές τε 
καὶ λιϑοτόμοι. ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿ἀρμένιον ὥχετο ἄγγε- 

λος᾽ ὁ δὲ Κῦρος τοῖς παροῦσιν ἐτείχιξεν. 

Ἐν δὲ τούτῳ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμα- 12 
λώτους δεδεμένους. τοὺς δέ τινας καὶ τετρωμένους 
ὡς δὲ εἶδον, εὐθὺς λύειν μὲν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμέ- 
νους, τοὺς δὲ τετρωμένους ἰατροὺς καλέσας ϑεραπεύ- 

εἶν ἐκέλευσεν ἔπειτα δὲ ἔλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι 
7 



100 118. ΠΙ. ΟΑΡ. Π, 

ἥκοι οὔτε ἀπολέσαι ἐπιϑυμῶν ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν 

δεόμενος, ἀλλ᾽ εἰρήνην βουλόμενος ποιῆσαι ᾿Δρμενίοις 
καὶ Χαλδαίοις. Πρὶν μὲν οὖν ἔχεσθαι τὰ ἄκρα οἶδ᾽ 
ὅτι οὐδὲν ἐδεῖσϑε εἰρήνης τὰ μὲν γὰρ ὑμέτερα ἀσφα- 
λῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν ᾿Δρμενίων ἤγετε καὶ ἐφέρετε" 

ἰιϑνῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ. ἐγὼ οὖν ἀφίημι ὑμᾶς 
οἴκαδε τοὺς εἰλημμένους, καὶ δίδωμι ὑμῖν σὺν τοῖς 
ἄλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασϑαι εἴτε βούλεσϑε πολε- 

μεῖν ἡμῖν εἴτε φίλοι εἶναι. καὶ ἣν μὲν πόλεμον αἱρῆ- 
σϑε, μηκέτι ἥκετε δεῦρο ἄνευ ὅπλων, εἰ σωφρονεῖτε" 

ἣν δὲ εἰρήνης δοκῆτε δεῖσϑαι, ἄνευ ὅπλων ἥκετε" ὡς 
δὲ καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἣν φίλοι γένησϑε, ἐμοὶ 

14 μελήσει. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ Χαλδαῖοι, πολλὰ μὲν 
ἐπαινέσαντες, πολλὰ δὲ δεξιωσάμενον τὸν Κῦρον ὥχον- 
το οἴκαδε. 

Ὁ δὲ ᾿Δρμένιος ὡς ἤκουσε τήν τε κλῆσιν τοῦ Κύ- 
ρου καὶ τὴν πρᾶξιν, λαβὼν τοὺς τέκτονας καὶ τἄλλα 

ὅσων ᾧετο δεῖν, ἧκε πρὸς τὸν Κῦρον ὡς ἐδύνατο τά- 

1δχιστα. ἐπεὶ δὲ εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν, Ὦ, Κῦρε, ὡς 
ὀλίγα δυνάμενοι προορᾶν ἅνϑρωποι περὶ τοῦ μέλλον- 
τος πολλὰ ἐπιχειροῦμεν πράττειν. νῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ 
ἐλευϑερίαν μὲν μηχανᾶσϑαι ἐπιχειρήσας δοῦλος ὡς οὐ- 

δεπώποτε ἐγενόμην" ἐπεὶ δ᾽ ἑάλωμεν, σαφῶς ἀπολω- 
λέναι νομίσαντες νῦν ἀναφαινόμεϑα σεσωσμένοι ὡς 

οὐδεπώποτε. οἱ γὰρ οὐδεπώποτε ἐπαύοντο πολλὰ κακὰ 
ἡμᾶς ποιοῦντες, νῦν ὁρῶ τούτους ἔχοντας ὥσπερ ἐγὼ 

ιθηὐχόμην. καὶ τοῦτο ἐπίστω, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὅτι ἐγὼ 
ὥστε ἀπελάσαι Χαλδαίους ἀπὸ τούτων τῶν ἄκρων πολ- 
λαπλάσια ἂν ἔδωκα χρήματα ὧν σὺ νῦν ἔχεις παρ᾽ 
ἐμοῦ" καὶ ἃ ὑπισχνοῦ ποιήσειν ἀγαϑὰ ἡμᾶς ὅτ᾽ ἐλάμ- 
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βανες τὰ χρήματα, ἀποτετέλεσταί σοι ἤδη, ὥστε καὶ 
προσοφείλοντές ὅσοι ἄλλας χάριτας ἀναπεφήναμεν, ἃς 
ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεϑ᾽ ἄν σοι μὴ 

ἀποδιδόντες. ὁ μὲν ᾿Δρμένιος τοσαῦτ᾽ ἔλεξεν. 17 
Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧκον δεόμενοι τοῦ Κύρου εἰρή- 

νὴν σφίσι ποιῆσαι. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο αὐτούς, .4λ- 

λο τι. ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἢ τούτου ἕνεκα εἰρήνης νῦν 
ἐπιϑυμεῖτε ὅτι νομίξετε ἀσφαλέστερον ἂν δύνασϑαι 
ξῆν εἰρήνης γενομένης ἢ πολεμοῦντες, ἐπειδὴ ἡμεῖς 

τὰ ἄκρα ἔχομεν; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι. “καὶ ὃς Τί δ᾽. 18 

ἔφη. εἰ καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀγαθὰ προσγένοιτο διὰ τὴν εἰ- 

ρήνην; Ἔτι ἄν, ἔφασαν. μᾶλλον εὐφραινοίμεϑα. Ἶ41λ- 

λο τι οὖν, ἔφη. ἢ διὰ τὸ γῆς σπανίζειν ἀγαϑῆς νῦν 
πένητες νομίζετ᾽ εἶναι; συνέφασαν καὶ τοῦτο. Τί οὖν; 
ἔφη ὃ Κῦρος, βούλοισϑ᾽ ἂν ἀποτελοῦντες ὅσαπερ οἵ 
ἄλλοι ᾿Δρμένιοι ἐξεῖναι ὑμῖν τῆς ᾿“ρμενίας γῆς ἐργά- 

ξεσϑαι ὁπόσην ἂν ϑέλητε; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, εἰ 

πιστεύοιμεν μὴ ἀδικήσεσϑαι. Τί δέ, σύ, ἔφη. ὦ ᾽4ρ- 19 
μένιε. βούλοιο ἄν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν γῆν ἐν- 
εργὸν γενέσθαι. εἰ μέλλοιεν τὰ νομιζόμενα παρὰ σοὶ 
ἀποτελεῖν οἵ ἐργαζόμενοι; ἔφη ὃ ᾿Δρμένιος πολλοῦ ἂν 
τοῦτο πρίασϑαι" πολὺ γὰρ ἂν αὐξάνεσϑαι τὴν πρόσ- 

οδον. Τί δ᾽, ὑμεῖς, ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἐπεὶ ὄρη ἀγαϑὰ 20 
ἔχετε, ἐθέλοιτ᾽ ἂν ἐᾶν νέμειν ταῦτα τοὺς ᾿Δρμενίους, 
εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἵ νέμοντες τὰ δίκαια ἀποτελεῖν; 

ἔφασαν οἵ Χαλδαῖοι" πολλὰ γὰρ ἂν ὠφελεῖσϑαι οὐδὲν 
πονοῦντες. Σὺ δέ, ἔφη. ὦ ᾿Δρμένιε. ἐθέλοις ἂν ταῖς 
τούτων νομαῖς χρῆσϑαι. εἰ μέλλοις μικρὰ ὠφελῶν 

“Χαλδαίους πολὺ πλείω ὠφελήσεσϑαι; Καὶ σφόδρα ἄν, 

ἔφη, εἴπερ οἰοίμην ἀσφαλῶς νέμειν. Οὐκοῦν, ἔφη. 
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9 - κ᾿! ’; Ἁ » “᾿ κ 9. 

ἀσφαλῶς ἂν νέμοιτε, εἰ τὰ ἄκρα ἔχοιτε σύμμαχα; ἔφη 

οι ὃ ᾿Δρμένιος. ᾿4λλὰ μὰ 4. ἔφασαν οἵ Χαλδαῖοι, οὐκ 
“ι ς "- 9 » 3 ’ Ἁ δὴ Α , 

ἂν ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐργαζοίμεϑα. μὴ ὅτι τὴν τούτων, 
3 2 , Ὁ ἣν ᾿ ς , τ΄ ιν » " ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τὴν ἡμετέραν, εἰ οὗτοι τὰ ἄκρα ἔχοιεν. 

Εἰ δ᾽ ὑμῖν αὖ, ἔφη, τὰ ἄκρα σύμμαχα εἴη; Οὕτως 

ἄν. ἔφασαν, ἡμῖν καλῶς ἔχοι. ᾿4λλὰ μὰ 4, ἔφη ὃ 

᾿Δρμένιος, οὐκ ἂν ἡμῖν αὖ καλῶς ἔχοι, εἰ οὗτοι παρα- 

λήψονται πάλιν τὰ ἄκρα ἄλλως τε καὶ τετειχισμένα. 

99 καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Οὑτωσὶ τοίνυν, ἔφη. ἐγὼ ποιήσω" 
3 ’ ιν - ᾿ ΒΩ , 9 3 ς ΕΝ οὐδετέροις ὑμῶν τὰ ἄκρα παραδώσω, ἀλλ᾽ ἡμεῖς φυ- 

λάξομεν αὐτά" κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁπότεροι, σὺν τοῖς 

ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεϑα. 

93 Ὡς δ᾽ ἤκουσαν ταῦτα ἀμφότεροι, ἐπήνεσαν καὶ 

ἔλεγον ὅτι οὕτως ἂν μόνως ἣ εἰρήνη βεβαία γένοιτο. 

καὶ ἐπὶ τούτοις ἔδοσαν καὶ ἔλαβον πάντες τὰ πιστά, 

καὶ ἐλευϑέρους μὲν ἀμφοτέρους ἀπ᾽ ἀλλήλων εἶναι συν- 

ετίϑεντο, ἐπιγαμίας δ᾽ εἶναι καὶ ἐπεργασίας καὶ ἐπι- 

νομίας, καὶ ἐπιμαχίαν δὲ κοινήν, εἴ τις ἀδικοίη ὃπο- 
, “; » Ψ ΄ ΄ ᾿ Ν - Ν 

φά τέρους. οὕτω μὲν οὖν τότε διεπράχϑη" καὶ νῦν δὲ 

ἔτι οὕτω διαμένουσιν αἵ τότε γενόμεναι συνϑῆκαι 
Χαλδαίοις καὶ τῷ τὴν ᾿Δρμενίαν ἔχοντι. ἐπεὶ δὲ αἵ 

-" 3 ’ 3 , ’, ΄ 9 ΄ 

συνϑῆκαι ἐγεγένηντο, εὐθὺς συνετείχιξζόν τε ἀμφότε- 

ρον προϑύμως ὡς κοινὸν φρούριον καὶ τἀπιτήδεια συν- 

οὔ εἰσῆγον. ἐπεὶ δ᾽ ἑσπέρα προσήει, συνδείπνους ἔλα- 
βὲν ἀμφοτέρους πρὸς ἑαυτὸν ὡς φίλους ἤδη. συσκη- 
νούντων δὲ εἶπέ τις τῶν Χαλδαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλ- 

λοις σφῶν πᾶσιν εὐχτὰ ταῦτα εἴη" εἰσὶ δέ τινὲς τῶν 

Χαλδαίων οἱ λῃζόμενοι ξῶσι καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐπίσταιντο 
ἐργάξεσϑαι οὔτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰϑισμένοι ἀπὸ πολέμου 

βιοτεύειν: ἀεὶ γὰρ ἐλήξοντο ἢ ἐμισϑοφόρουν. πολλά- 

, ἐπ Νὰ ἀν 
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κις μὲν παρὰ τῷ ᾿Ινδῶν βασιλεῖ, καὶ γάρ, ἔφασαν, 
πολύχρυσος ἁνήρ, πολλάκις δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Αστυάγει. 
καὶ ὃ Κῦρος ἔφη, Τί οὖν οὐ καὶ νῦν παρ᾽ ἐμοὶ μι- 96 
σϑοφοροῦσιν; ἐγὼ γὰρ δώσω ὅσον τις καὶ ἄλλος πλεῖ- 
στον δήποτε ἔδωκε. συνέφασαν [οἵ], καὶ πολλούς γε 

ἔσεσϑαι ἔλεγον τοὺς ἐθϑελήδοντας. 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω συνωμολογεῖτο. ὁ δὲ Κῦ- 

ρος ὡς ἤκουσεν ὅτι πολλάκις πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν οἱ Χαλ- 

δαῖοι ἐπορεύοντο, ἀναμνησϑεὶς ὅτε ἦλϑον παρ᾽ αὐτοῦ 

κατασχεψόμενοι εἰς Μήδους τὰ αὐτῶν πράγματα καὶ 
ὥχοντο πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὰ ἐκείνων 

κατίδωσιν, ἐβούλετο μαϑεῖν τὸν ᾿Ινδὸν τὰ ἑαυτῷ πε- 

πραγμένα. ἤρξατο οὖν λόγου τοιοῦδε: δ ᾽Δρμένιε, 
ἔφη, καὶ ὑμεῖς, ὦ Χαλδαῖοι, εἴπατέ μοι, εἴ τινα ἐγὼ 
νῦν τῶν ἐμῶν ἀποστέλλοιμι πρὸς τὸν ᾿Ινδόν, συμπέμ- 

ψαιτ᾽ ἄν μοι τῶν ὑμετέρων οἵτινες αὐτῷ τήν τε 
ὁδὸν ἡγοῖντο ἂν καὶ συμπράττοιεν ὥστε γενέσϑαι 

ἡμῖν παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἃ ἐγὼ βούλομαι; ἐγὼ γὰρ χρή- 

ματα μὲν προσγενέσϑαι ἔτι ἂν βουλοίμην ἡμῖν, ὅπως 
ἔχω καὶ μισϑὸν ἀφϑόνως διδόναι οἷς ἂν δέῃ καὶ τι- 
μᾶν καὶ δωρεῖσϑαι τῶν συστρατευομένων τοὺς ἀξίους" 

τούτων δὴ ἕνεκα βούλομαι ὡς ἀφϑονώτατα χρήματα 

ἔχειν, δεῖσϑαι τούτων νομίζων. τῶν δὲ ὑμετέρων ἡδύ 
μοι ἀπέχεσϑαι" φίλους γὰρ ὑμᾶς ἤδη νομίξω" παρὰ δὲ 

21 

τοῦ ᾿Ινδοῦ ἡδέως ἂν λάβοιμι, εἰ διδοίη. ὁ οὖν ἄγγε- 29 

λος, ᾧ κελεύω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι καὶ συμπράκτο- 
ρᾶας γενέσθαι, ἐλθὼν ἐκεῖσε ὧδε λέξει" Ἔπεμψέ μὲ 
Κῦρος, ὦ Ἰνδέ, πρὸς σέ' φησὶ δὲ προσδεῖσθαι χρη- 
μάτων, προσδεχόμενος ἄλλην στρατιὰν οἴκοϑεν ἐκ 
Περσῶν" καὶ γὰρ προσδέχομαι, ἔφη" ἢν οὖν αὐτῷ 
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πέμψῃς ὁπόσα δοι προχωρεῖ, φησίν, ἢν ϑεὸς ἀγαϑὸν 

τέλος δῷ αὐτῷ, πειράσεσϑαι ποιῆσαι ὥστε σὲ νομίζειν 
80 καλῶς βεβουλεῦσϑαι χαρισάμενον αὐτῷ. ταῦτα μὲν ὁ 

παρ᾽ ἐμοῦ λέξει. τοῖς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς αὖ ἐπ- 
στέλλετε ὅ,τι ὑμῖν σύμφορον δοκεῖ εἶναι. καὶ ἢν μὲν 
λάβωμεν. ἔφη, παρ᾽ αὐτοῦ, ἀφϑονωτέροις χρησόμεϑα᾽" 

ἣν δὲ μὴ λάβωμεν. εἰσόμεϑα ὅτι οὐδεμίαν αὐτῷ χά- 
οἱν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται ἡμῖν ἐκείνου ἕνεκεν πρὸς 

81τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντα τίϑεσϑαι. ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ 
Κῦρος, νομίξων τοὺς ἰόντας ᾿Δρμενίων καὶ Χαλδαίων 
τοιαῦτα λέξειν περὶ αὐτοῦ οἷα αὐτὸς ἐπεϑύμει πάντας 
ἀνθρώπους καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ. καὶ 
τότε μὲν δή, ὁπότε καλῶς εἶχε, διαλύσαντες τὴν σκη- 

πὶ ρα)» ος, ἥδοονς δὲ ον: ΗΝ, ..... 

νὴν ἀνεπαύοντο. 

ἘΤῚ: Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὅ τὲ Κῦρος ἔπεμπε τὸν ἄγγελον 
ἐπιστείλας ὅσαπερ ἔφη καὶ ὁ ᾿ἀρμένιος καὶ οἱ Χαλδαῖ- 

οἱ συνέπεμπον οὃἣς ἱκανωτάτους ἐνόμιξον εἶναι καὶ συμ- 

πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν περὶ Κύρου τὰ προσήκοντα. ἐκ δὲ 
τούτου κατασκευάσας ὁ Κῦρος τὸ φρούριον χαὶ φύ- 

λαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ 

αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον ὃν ᾧετο Κυαξάρῃ ἂν μάλι- 
στα χαρίσασϑαι, ἀπῇει συλλαβὼν τὸ στράτευμα ὅσον 
τε ἦλϑεν ἔχων καὶ ὃ παρ᾽ ᾿Δρμενίων προσέλαβε, καὶ 
τοὺς παρὰ Χαλδαίων εἰς τετρακισχιλίους. οἱ ᾧοντο 

ο καὶ συμπάντων τῶν ἄλλων κρείττονες εἶναι. ὡς δὲ 
κατέβη εἰς τὴν οἰχουμένην. οὐδεὶς ἔμεινεν ἔνδον ᾽49- 

μενίων οὔτ᾽ ἀνὴρ οὔτε γυνή, ἀλλὰ πάντες ὑπήντων 

ἡδόμενοι τῇ εἰρήνῃ καὶ φέροντες καὶ ἄγοντες ὅ,τι ἕκα- 
στος ἄξιον εἶχε. καὶ ὃ ᾿Δρμένιος τούτοις οὐκ ἤχϑετο, 
οὕτως ἂν νομίζων καὶ τὸν Κῦρον μᾶλλον ἥδεσϑαι τῇ 
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ὑπὸ πάντων τιμῇ. τέλος δὲ ὑπήντησε καὶ ἡ γυνὴ τοῦ 

᾿Δρμενίου, τὰς ϑυγατέρας ἔχουσα καὶ τὸν νεώτερον 

υἱόν, καὶ σὺν ἄλλοις δώροις τὸ χρυσίον ἐχόμιξζεν ὃ 

πρότερον οὐκ ἤϑελε λαβεῖν Κῦρος. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν 8 
εἶπεν, Ὑμεῖς ἐμὲ οὐ ποιήσετε μισϑοῦ περιιόντα εὐερ- 
γετεῖν, ἀλλὰ σύ, ὦ γύναι, ἔχουσα ταῦτα τὰ χρήματα 
ἃ φέρεις ἄπιϑι, καὶ τῷ μὲν ᾿Δρμενίῳ μηκέτι δῷς αὐ- 
τὰ κατορύξαι, ἔχπεμψον δὲ τὸν υἱὸν ὡς κάλλιστα ἀπ᾽ 
αὐτῶν κατασχευάσασα ἐπὶ τὴν στρατιάν: ἀπὸ δὲ τῶν 

λοιπῶν κτῶ καὶ σαυτῇ καὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ ταῖς ϑυγα- 
τράσι καὶ τοῖς υἱοῖς ὅ,τι κεκτημένοι καὶ κοσμήσεσϑε 

κάλλιον καὶ ἥδιον τὸν αἰῶνα διάξετε" εἰς δὲ τὴν γῆν, 

ἔφη, ἀρκείτω τὰ σώματα, ὅταν ἕκαστος τελευτήσῃ. κα- 

ταχρύπτειν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν παρήλαυνεν" ὁ δ᾽ ᾽4ρ- 4 
μένιος συμπρούπεμπε καὶ οὗ ἄλλοι πάντες ἄνϑρωποι., 
ἀνακαλοῦντες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαϑόν" 
καὶ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἕως ἐκ τῆς χώρας ἀπῆν. συναπέ- 
στειλεὲ δ᾽ αὐτῷ ὁ ᾿Δρμένιος καὶ στρατιὰν πλείονα. ὡς 

εἰρήνης οἴχοι οὔσης. οὕτω δ᾽ ὁ Κῦρος ἀπῇει χεχρη- 5 
ματισμένος οὐχ ἃ ἔλαβε μόνον χρήματα, ἀλλὰ πολὺ 

πλείονα τούτων ἡτοιμασμένος διὰ τὸν τρόπον, ὥστε 
λαμβάνειν ὁπότε δέοιτο. καὶ τότε μὲν ἐστρατοπεδεύ- 
σατο ἐν τοῖς μεθορίοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸ μὲν στρά- 
τευμα καὶ τὰ χρήματα ἔπεμψε πρὸς Κυαξάρην" ὁ δὲ 
πλησίον ἦν, ὥσπερ ἔφησεν" αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνῃ 
καὶ Περσῶν τοῖς ἀρίστοις ἐθήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχά- 
νοιὲν ϑηρίοις καὶ ηὐφραίνετο. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς Μήδους, τῶν χρημάτων ἔδω- 6 
χε τοῖς αὑτοῦ ταξιάρχοις ὅσα ἐδόκει ἑκάστῳ ἱχανὰ εἷ- 

ναι, ὕπως καὶ ἐκχεῖνοι ἔχοιεν τιμᾶν, εἴ τινας ἄγαιντο 
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᾽ , 

τῶν ὑφ᾽ ἑαυτούς" ἐνόμιζε γάρ, εἰ ἕκαστος τὸ μέρος 

ἀξιέπαινον ποιήσειε, τὸ ὅλον αὐτῷ καλῶς ἔχειν. καὶ 

αὐτὸς δὲ ὅ,τι πον καλὸν ἴδοι ὃν εἰς στρατιάν, ταῦτα 
κτώμενος διεδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις, νομίζων ὅ,τι 

καλὸν κἀγαϑὸν ἔχοι τὸ στράτευμα, τούτοις ἅπασιν αὐ- 

τὸς κεχοσμῆσϑαι. ἡνίκα δὲ αὐτοῖς διεδίδου ὧν ἔλα- 
βεν, ἔλεξεν ὧδέ πὼς εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιάρχων καὶ 

λοχαγῶν καὶ πάντων ὅσους ἐτίμα. ΄Ἤάνδρες φίλοι, δὸο- 
κεῖ ἡμῖν εὐφροσύνη τις νῦν παρεῖναι, καὶ ὅτι εὐπο- 

οία τις προσγεγένηται καὶ ὅτι ἔχομεν ἀφ᾽ ὧν τιμᾶν 

ἕξομεν οὺς ἂν βουλώμεϑα καὶ τιμᾶσϑαι ὡς ἂν ἕκα- 

β8στος ὄξιος ἧ. πάντως δὴ ἀναμιμνησκώμεϑα τὰ ποῖ 

ἄττ᾽ ἔργα τούτων τῶν ἀγαϑῶν ἐστιν αἴτια" σκοπού- 

μενον γὰρ εὑρήσετε τό τὲ ἀγρυπνῆσαι ὅπου ἔδει καὶ 
τὸ πονῆσαι καὶ τὸ σπεῦσαι καὶ τὸ μὴ εἶξαι τοῖς πο- 

λεμίοις. οὕτως οὖν χρὴ καὶ τὸ λοιπὸν ἄνδρας ἀγα- 
ϑοὺς εἶναι. γιγνώσκοντας ὅτι τὰς μεγάλας ἡδονὰς καὶ 

τἀγαϑὰ τὰ μεγάλα ἡ πειϑὼ καὶ ἣ καρτερία καὶ οἵ ἐν 
τῷ καιρῷ πόνοι καὶ κίνδυνοι παρέχονται. 

9 Κατανοῶν δὲ ὃ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ 
σώματα οἱ στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασϑαι στρατιωτι- 

κοὺς πόνους φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ κατά- 

φρονεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δ᾽ ἦσαν τὰ προσ- 
ἤήκοντα τῇ ἑαυτῶν ἕκαστοι ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πεί- 
ϑεσϑαι δὲ τοῖς ἄρχουσιν ἑώρα πάντας εὖ παρεδκευα- 
σμένους, ἐκ τούτων οὖν ἐπεϑύμει τι ἤδη τῶν πρὸς 
τοὺς πολεμίους πράττειν, γιγνώσκων ὅτι ἐν τῷ μέλ- 

λειν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆς καλῆς παρασκευῆς 

10 ἀλλοιοῦταί τι. ἔτι δ᾽ ὁρῶν ὅτι φιλοτίμως ἔχοντες, ἐν 

οἷς ἀντηγωνίξζοντο, πολλοὶ καὶ ἐπιφϑόνως εἶχον πρὸς 
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ἀλλήλους τῶν στρατιωτῶν, καὶ τούτων ἕνεκα ἐξάγειν 
αὐτοὺς ἐβούλετο εἰς τὴν πολεμίαν ὡς τάχιστα, εἰδὼς 

ὅτι οἵ κοινοὶ κένδυνοι φιλοφρόνως ποιοῦσιν ἔχειν τοὺς 

συμμάχους πρὸς ἀλλήλους. καὶ οὐκέτι ἐν τούτῳ οὔτε 
τοῖς ἐν ὅπλοις κοσμουμένοις φϑονοῦσιν οὔτε τοῖς δό- 

ξης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπά- 

ξονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους, νομίξοντες συνεργοὺς 

αὐτοὺς τοῦ χοινοῦ ἀγαϑοῦ εἶναι. οὕτω δὴ πρῶτον 11 

μὲν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέταξεν ὡς ἐδύνατο 
κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, ἔπειτα δὲ συνεκάλεσε μυρι- 
ἄρχους καὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους καὶ λοχαγούς. 

οὗτοι γὰρ ἀπολελυμένοι ἦσαν τοῦ καταλέγεσϑαι ἐν 
τοῖς τακτικοῖς ἀριϑμοῖς, καὶ ὁπότε δέοι ἢ ὑπακούειν 
τῷ στρατηγῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄν- 

αρχον κατελείπετο, ἀλλὰ δωδεκαδάρχοις καὶ ἑξαδάρχοις 

πάντα τὰ καταλειπόμενα διεκοσμεῖτο. ἐπεὶ δὲ συνῆλ- τ 

ϑὸν οἱ ἐπικαίριοι, παράγων αὐτοὺς ἐπεδείκνυ τε αὐ- 

τοῖς τὰ καλῶς ἔχοντα καὶ ἐδίδασκεν ἧ ἕκαστον ἰσχυ- 
ρὺν ἦν τῶν συμμαχικῶν. ἐπεὶ δὲ κἀκείνους ἐποίησεν 
ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ἤδη ποιεῖν τι, εἶπεν αὐτοῖς νῦν 
μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάξεις καὶ διδάσκειν ἕκαστον τοὺς 
ἑαυτοῦ ἅπερ αὐτὸς ἐκείνους, καὶ πειρᾶσϑαι αὐτοὺς 

ἐπιϑυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύεσϑαι, ὕπως εὐ- 
ϑυμότατα πάντες ἐξορμῶντο, πρὼ δὲ παρεῖναι ἐπὶ 
τὰς Κυαξάρου ϑύρας. τότε μὲν δὴ ἀπιόντες οὕτω 13 

πάντες ἐποίουν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρα παρῆ- 

σαν οἱ ἐπικαίριοι ἐπὶ ϑύραις. σὺν τούτοις οὖν ὁ Κῦ- 

θος εἰσελθὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην ἤρχετο λόγου τοι- 

οὔδε. 
Οἶδα μέν, ἔφη. ὦ Κυαξάρη, ὅτι ἃ μέλλω λέγειν 
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σοὶ πάλαι δοκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν" ἀλλ᾽ ἴσως αἰἱδ- 
χύνει λέγειν αὐτά, μὴ δοκῇς ἀχϑόμενος ὅτι τρέφεις 

14 ἡμᾶς ἐξόδου μεμνῆσϑαι. ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπᾶᾷᾶς, ἐγὼ 
λέξω καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμῖν γὰρ δοκεῖ 
πᾶσιν, ἐπείπερ παρεσκευάσμεϑα, μὴ ἐπειδὰν ἐμβάλω- 

σιν οἵ πολέμιοι εἰς τὴν σὴν χώραν, τότε μάχεσϑαι. 

μηδ᾽ ἐν τῇ φιλίᾳ καϑημένους ἡμᾶς ὑπομένειν, ἀλλ᾽ 
1 ἰέναι ὡς τάχιστα εἰς τὴν πολεμίαν. νῦν μὲν γὰρ ἐν 

τῇ σῇ χώρᾳ ὄντες πολλὰ τῶν σῶν σινόμεϑα ἄκοντες" 

ἣν δ᾽ εἰς τὴν πολεμίαν ἴωμεν. τὰ ἐκείνων κακῶς ποι- 

10ήἤσομεν ἡδόμενοι. ἔπειτα νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις 
πολλὰ δαπανῶν, ἣν δ᾽ ἐκστρατευσώμεϑα, ϑρεψόμεϑα 

11 ἐκ τῆς πολεμίας. ἔτι δὲ εἰ μὲν μείξων τις ἡμῖν ὃ κίν- 
δυνος ἔμελλεν εἶναι ἐκεῖ ἢ ἐνθάδε, ἴσως τὸ ἀσφα- 
λέστατον ἦν αἱρετέον. νῦν δὲ ἴδοι μὲν ἐκεῖνοι ἔσον- 
ται, ἤν τε ἐνθάδε ὑπομένωμεν ἤν τε εἰς τὴν ἐκείνων 
ἰόντες ὑπαντῶμεν αὐτοῖς" ἴσοι δὲ ἡμεῖς ὄντες μαχού- 

μεϑα., ἤν τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὐτοὺς δεχώμεθα ἤν τε 

18 ἐπ᾿ ἐκείνους ἰόντες τὴν μάχην συνάπτωμεν. πολὺ μέν- 

τοι ἡμεῖς βελτίοσι καὶ ἐρρωμενεστέραις ταῖς ψυχαῖς 

τῶν στρατιωτῶν χρησόμεθα, ἢν ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἐχ- 

ϑροὺς καὶ μὴ ἄκοντες ὁρᾶν δοχῶμεν τοὺς πολεμίους" 

πολὺ δὲ κἀκεῖνοι μᾶλλον ἡμᾶς φοβήδονται, ὅταν ἀκού- 
σωσιν ὅτι οὐ φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴκοι κα- 

ϑήμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ αἰσϑανόμεϑα προσιόντας, ἀπαντῶ- 

μέν τε αὐτοῖς, ἵν᾽ ὡς τάχιστα συμμίξωμεν, καὶ οὐκ 
ἀναμένομεν ἕως ἂν ἣ ἡμετέρα χώρα κακῶται, ἀλλὰ 

19 φϑάνοντες ἤδη δηοῦμεν τὴν ἐκείνων γῆν. καίτοι, ἔφη, 

εἴ τι ἐκείνους μὲν φοβερωτέρους ποιήσομεν, ἡμᾶς δ᾽ 

αὐτοὺς ϑαρραλεωτέρους, πολὺ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεο- 
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νέχτημα νομίζω, καὶ τὸν κίνδυνον οὕτως ἡμῖν μὲν 
ἐλάττω λογίζομαι, τοῖς δὲ πολεμίοις μείξω. πολὺ γὰρ 
μᾶλλον, καὶ ὁ πατὴρ ἀεὶ λέγει καὶ σὺ φής, καὶ οἱ 
ἄλλοι δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς αἵ μάχαι κρίνονται 
μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις. ὃ 90 

μὲν οὕτως εἶπε' Κυαξάρης δὲ ἀπεκρίνατο, ᾽4λλ᾽ ὅπως 
μέν, ὦ Κῦρε καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ ἄχϑομαι ὑμᾶς 
τρέφων μηδ᾽ ὑπονοεῖτε᾽ τό γε μέντοι ἰέναι εἰς τὴν 
πολεμίαν ἤδη καὶ ἐμοὶ δοκεῖ βέλτιον εἶναι πρὸς πάν- 

τα. ᾿Επεὶ τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁμογνωμονοῦμεν, 
συσχευαζώμεϑα καὶ ἢν τὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν ϑᾶττον συγ- 
καταινῇ. ἐξίωμεν ὡς τάχιστα. Ἵ 

Ἔκ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συσκευά- 91 
ξεσϑαι᾿ ὃ δὲ Κῦρος ἔϑυε πρῶτον μὲν Ζιὶ βασιλεῖ, 
ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς, οὺς ἠτεῖτο ἵλεως καὶ 

εὐμενεῖς ὄντας ἡγεμόνας γενέσϑαι τῇ στρατιᾷ καὶ πα- 
ραστάτας ἀγαϑοὺς καὶ συμμάχους καὶ συμβούλους τῶν 

ἀγαϑῶν. συμπαρεχάλει δὲ καὶ ἥρωας γῆς Μηδίας οἰ- 99 
κήτορας καὶ κηδεμόνας. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαλλιέρησέ τε καὶ 
ἀϑρόον ἦν αὐτῷ τὸ στράτευμα πρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε 
δὴ οἰωνοῖς χρησάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολε- 

μέαν. ἐπεὶ δὲ τάχιστα διέβη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ καὶ Γῆν 
ἱλάσκετο χοαῖς καὶ ϑεοὺς ϑυσίαις καὶ ἥρωας ᾿Δσσυρίας 

οἰκήτορας ηὐμενίζετο. ταῦτα δὲ ποιήσας αὖϑις Διὶ 
πατρῴῳ ἔϑυε, καὶ εἴ τις ἄλλος ϑεῶν ἀνεφαίνετο, οὐ- 
δενὸς ἠμέλει. 

Ἐπεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πε- 23 
ξζοὺς προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύοντο, 

τοῖς δ᾽ ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλοντο 
πολλὴν καὶ παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μετα- 
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στρατοπεδευόμενοι καὶ ἔχοντες ἄφϑονα τἀπιτήδεια καὶ 
24 δῃοῦντες τὴν χώραν ἀνέμενον τοὺς πολεμίους. ἡνίκα 

δὲ προσιόντες ἐλέγοντο οὐκέτι δέχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν ἀπ- 
ἔχειν, τότε δὴ ὁ Κῦρος λέγει, .Ὦ, Κυαξάρη, ὥρα δὴ 

ἀπαντᾶν καὶ μήτε τοῖς πολεμίοις δοχεῖν μήτε τοῖς 

ἡμετέροις φοβουμένους μὴ ἀντιπροσιέναι, ἀλλὰ δῆλοι 

2ὅ ὦμεν ὅτι οὐκ ἄκοντες μαχούμεϑα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα συν- 
ἔδοξε τῷ Κυαξάρῃ, οὕτω δὴ συντεταγμένοι προῇδσαν 
τοσοῦτον καϑ' ἡμέραν ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς καλῶς ἔχειν. 

καὶ δεῖπνον μὲν ἀεὶ κατὰ φῶς ἐποιοῦντο, πυρὰ δὲ 
νύχτωρ οὐ:: ἔκαον ἐν τῷ στρατοπέδῳ" ἔμπροσϑεν μέν- 
τοι τοῦ στρατοπέδου ἔκαον, ὅπως δρῶεν μὲν εἴ τινὲς 

νυκτὸς προσίοιεν διὰ τὸ πῦρ, μὴ δρῶντο δ᾽ ὑπὸ τῶν 
προσιόντων. πολλάκις δὲ καὶ ὄπισϑεν τοῦ στρατοπέ- 
δου ἐπυρπόλουν ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων. ὥστ᾽ 
ἔστιν ὅτε καὶ κατάσκοποι ἐνέπιπτον εἰς τὰς προφυλα- 

κὰς αὐτῶν, διὰ τὸ ὕπισϑεν τὰ πυρὰ εἶναι ἔτι πρόσω 
τοῦ στρατοπέδου οἰόμενοι εἶναι. 

26 Οἱ μὲν οὖν ᾿Ασσύριοι καὶ οἵ σὺν αὐτοῖς, ἐπεὶ 
ἤδη ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο, τάφρον 

περιεβάλοντο, ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οὗ βάρβαροι 

βασιλεῖς, ὅπου ἂν στρατοπεδεύωνται. τάφρον περιβάλ- 

λονται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν" ἴσασι γὰρ ὅτι 

ἱππικὸν στράτευμα ἐν νυκτὶ ταραχῶδές ἐστι καὶ δύδ- 
Ἰ χρηστον ἄλλως τε καὶ βάρβαρον. πεποδισμένους γὰρ 

ἔχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτναις, καὶ εἴ τις ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ἴοι, ἔργον μὲν νυχτὸς λῦσαι ἵππους. ἔργον δὲ 

χαλινῶσαι, ἔργον δ᾽ ἐπισάξαι, ἔργον δὲ ϑωρακίσα- 

σϑαι, ἀναβάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων ἐλάσαι διὰ στρατοπέ- 
δου παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων δὴ ἕνεκα πάντων 
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καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα περιβάλλονται. 
καὶ ἅμα αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι ἐξουσίαν παρ- 
ἕχειν ὅταν βούλωνται μάχεσϑαι. τοιαῦτα μὲν δὴ ποι- 38 
οὔντες ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προσιόντες 
ἀπεῖχον ὅσον παρασάγγην., οἵ μὲν ᾿“σσύριοι οὕτως 
ἐστρατοπεδεύοντο ὥσπερ εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ 
μὲν καταφανεῖ δέ, ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἐδύνατο ἐν ἀφα- 
νεστάτῳ, κώμας τε καὶ γηλόφους ἐπίπροσϑεν ποιησά- 
μενος, νομίζων πάντα τὰ πολέμια ἐξαίφνης ὁρώμενα 
φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις εἶναι. καὶ ἐκείνην μὲν τὴν 
νύκτα ὥσπερ ἔπρεπε προφυλακὰς ποιησάμενοι ἕχάτεροι 
ἐκοιμήϑησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος καὶ ὃ Κροῖσος 39 
καὶ οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες ἀνέπαυον τὰ στρατεύματα ἐν 
τῷ ἐχυρῷ" Κῦρος δὲ καὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι πε- 
θιέμενον, ὡς εἰ προσίοιεν οἵ πολέμιοι, μαχούμενοι. 
ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἵ πολέμιοι ἐκ 
τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην ποιήσοιντο ἐν Ἡύρῃ τῇ 
ἡμέρα, ὃ μὲν Κυαξάρης καλέσας τὸν Κῦρον καὶ τῶν 
ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε" ΖΙοκεῖ μοι, ἔφη. 80 
ὦ ἄνδρες. ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμένοι οὕτως 
ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δηλοῦν ὅτι ϑέλο- 
μὲν μάχεσθαι. οὕτω γάρ, ἔφη, ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν 
ἐχεῖνοι, οἵ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον ϑαρρήσαντες ἀπίασιν, 
οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φο- 
βήσονται. τούτῳ μὲν οὕτως ἐδόκει. ὁ δὲ Κῦρος, Μη- 8ι 
δαμῶς, ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κυαξάρη. οὕτω ποι- 
ἤσωμεν. εἰ γὰρ ἤδη ἐχφανέντες πορευσόμεϑα, ὡς σὺ 
κελεύεις, νῦν τε προσιόντας ἡμᾶς οἵ πολέμιοι ϑεάσο- 
νται οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι 
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τοῦ μηδὲν παϑεῖν, ἐπειδάν τε μηδὲν ποιήσαντες ἀπ- 
ίωμεν, πάλιν καϑορῶντες ἡμῶν τὸ πλῆϑος πολὺ ἐν- 
δεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονήσουσι, καὶ αὔριον 
ἐξίασι πολὺ ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις. νῦν δ᾽, 
ἔφη, εἰδότες μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ ὁρῶντες δὲ ἡμᾶς, 
εὖ τοῦτο ἐπίστω, οὐ καταφρονοῦσιν, ἀλλὰ φροντίξουσι 
τί ποτὲ τοῦτ᾽ ἔστι, καὶ διαλεγόμενοι περὶ ἡμῶν ἐγῴδ᾽ 
ὅτι οὐδὲν παύονται. ὅταν δ᾽ ἐξίωσι, τότε δεῖ αὐτοῖς 
ἅμα φανερούς τε ἡμᾶς γενέσϑαι καὶ ἰέναι εὐθὺς ὁμό- 

836ε. εἰληφότας αὐτοὺς ἔνϑα πάλαι ἐβουλόμεϑα. λέξαν- 

τος δ᾽ οὕτω Κύρου συνέδοξε ταῦτα καὶ Κυαξάρῃ καὶ 
τοῖς ἄλλοις. καὶ τότε μὲν δειπνοποιησάμενοι καὶ φυ- 
λακὰς καταστησάμενοι καὶ πυρὰ πολλὰ πρὸς τῶν φυ- 

84 λακῶν καύσαντες ἐκοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ 

Κῦρος μὲν ἐστεφανωμένος ἔϑυε, παρήγγειλε δὲ καὶ 

τοῖς ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστεφανωμένοις πρὸς τὰ ἱερὰ 
παρεῖναι. ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ ϑυσία, συγκαλέσας 
αὐτοὺς ἔλεξεν, ἄνδρες, οἵ μὲν ϑεοί, ὡς οἵ τὲ μάν- 
τεις φασὶ καὶ ἐμοὶ συνδοκεῖ, μάχην τ᾽ ἔσεσϑαι προ- 
αγγέλλουσι καὶ νίκην διδόασι καὶ σωτηρίαν ὑπισχνοῦ- 

βόνται ἐν τοῖς ἱεροῖς. ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν παραινῶν ποί- 

ουὅς τινὰς χρὴ εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε κἂν αἰσχυνοίμην 
ἄν" οἷδα γὰρ ὑμᾶς ταῦτα ἐπισταμένους καὶ μεμελετη- 

κότας καὶ ἀκούοντας διὰ τέλους [οἷάπερ ἐγώ], ὥστε 

κἂν ἄλλους εἰχότως ἂν διδάσκοιτε. τάδε δὲ εἰ μὴ 

80 τυγχάνετε κατανενοηκότες, ἀκούσατε" οὺὃς γὰρ νεωστὶ 

συμμάχους τὲ ἔχομεν καὶ πειρώμεϑα ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοί- 
ους ποιεῖν, τούτους δὲ ἡμᾶς δεῖ ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ 
οἷς τε ἐτρεφόμεϑα ὑπὸ Κυαξάρου, ἅ τε ἠσκοῦμεν, 

δ 

ἐφ᾽ ἅ τε αὐτοὺς παρακεκλήχαμεν, ὧν τε ἄσμενοι ἀντ- 

3 τῷ 
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αγωνισταὶ ἔφασαν ἡμῖν ἔδσεσϑαι. καὶ τοῦτο δ᾽ αὐ- 31 

τοὺς ὑπομιμνήσκετε ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα δείξει ὧν ἕκα- 
στός ἐστιν ἄξιος. ὧν γὰρ ἂν ὀψιμαϑεῖς ἄνϑρωποι γέ- 

νῶνται, οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἴ τινες αὐτῶν καὶ τοῦ 
ὑπομιμνήσχοντος δέοιντο, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν εἰ καὶ ἐξ 
ὑποβολῆς δύναιντο ἄνδρες ἀγαϑοὶ εἶναι. καὶ ταῦτα 38 
μέντοι πράττοντες ἅμα καὶ ὑμῶν αὐτῶν πεῖραν λή- 
ψεσϑε. ὁ μὲν γὰρ δυνάμενος ἐν τῷ τοιῷδε καὶ ἄλλους 

βελτίους ποιεῖν εἰκότως ἂν ἤδη καὶ ἑαυτῷ συνειδείη 

τελέως ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὥν, ὁ δὲ τὴν τούτων ὑπόμνησιν 
αὐτὸς μόνος ἔχων καὶ τοῦτ᾽ ἀγαπῶν, εἰκότως ἂν ἡμι- 
τελῆ αὑτὸν νομίζοι. τούτου δ᾽ ἕνεκα οὐκ ἐγώ. ἔφη, 39 
αὐτοῖς λέγω, ἀλλ᾽ ὑμᾶς κελεύω λέγειν, ἵνα καὶ ἀρέ- 

ὄκειν ὑμῖν πειρῶνται" ὑμεῖς γὰρ καὶ πλησιάξετε αὐ- 

τοῖς ἕκαστος τῷ ἑαυτοῦ μέρει. εὖ δ᾽ ἐπίστασϑε ὡς 
ἢν ϑαρροῦντας τούτοις ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιδεικνύητε, καὶ 
τούτους καὶ ἄλλους πολλοὺς οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ϑαρ- 
ρεῖν διδάξετε. τέλος εἶπεν ἀπιόντας ἀριστᾶν ἐστεφα- 40 

νωμένους καὶ σπονδὰς ποιησαμένους ἥκειν εἰς τὰς 

τάξεις αὐτοῖς στεφάνοις. ἐπεὶ δ᾽ ἀπῆλθον, αὖϑις τοὺς 

οὐραγοὺς προδεχάλεδσε, καὶ τούτοις τοιάδε ἐνετέλλετο. 
ἄνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ τῶν ὁμοτίμων γεγό- 4 

νατε καὶ ἐπιλελεγμένοι ἐστέ, οἱ δοκεῖτε τὰ μὲν ἄλλα 
τοῖς κρατίστοις ὅμοιοι εἶναι, τῇ δ᾽ ἡλικία καὶ φρονι- 
μώτεροι. καὶ τοίνυν χώραν ἔχετε οὐδὲν ἧττον ἔντι- 
μον τῶν πρωτοστατῶν᾽ ὑμεῖς γὰρ ὄπισϑεν ὄντες τούς 
τ᾽ ἀγαϑοὺς ἂν ἐφορῶντες καὶ ἐπικελεύοντες αὐτοῖς ἔτι 

χρείττους ποιοῖτε, καὶ εἴ τις μαλακίζοιτο, καὶ τοῦτον 

ὁρῶντες οὐκ ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. συμφέρει δ᾽ ὑμῖν, 43 
εἴπερ τῷ καὶ ἄλλῳ, τὸ νικᾶν καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ 

ΟΠΟΡὮ, στον. τοο. ἃ. Ηυχ. 8 
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διὰ τὸ βάρος τῆς στολῆς. ἢν δ᾽ ἄρα ὑμᾶς καὶ οἵ 

ἔμπροσϑεν ἀνακαλοῦντες ἕπεσϑαι παρεγγυῶσιν., ὑπ- 
ακούετε αὐτοῖς, καὶ ὅπως μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡττη- 

ϑήσεσϑε, ἀντιπαρακελευόμενοι αὐτοῖς ϑᾶττον ἡγεῖσϑαι 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ἀπιόντες, ἔφη, ἀριστήσαντες 

καὶ ὑμέϊς ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις ἐστεφανωμένοι εἰς 
ἀϑτὰς τάξεις. οὗ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον ἐν τούτοις ἦσαν" 

οὗ δὲ ᾿“σσύριοι καὶ δὴ ἠριστηκότες ἐξῇσάν τε ϑρασέως 
καὶ παρετάττοντο ἐρρωμένως. παρέταττε δὲ αὐτοὺς 
αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρελαύνων καὶ τοιάδε 
παρεκελεύετο. 

ΦῈ "ἄνδρες ᾿Δσσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι" 
νῦν γὰρ ὑπὲρ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ἁγὼν καὶ ὑπὲρ 

γῆς ἐν ἧ ἔφυτε καὶ οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ ὑπὲρ 
γυναικῶν τὲ καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασϑε 
ἀγαϑῶν. νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς 

ὥσπερ πρόσϑεν κύριοι ἔσεσθε" εἰ δ᾽ ἡττηϑήσεσϑε, εὖ 
4ὅ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς πολεμίοις. ἅτε 

οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες μάχεσϑε. μῶρον γὰρ τὸ 

κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα 

καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοις φεύ- 

γοντας᾽ μῶρος δὲ καὶ εἴ τις ζῆν βουλόμενος φεύγειν 
ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἵ μὲν νικῶντες σώξονται. οἵ δὲ 

φεύγοντες ἀποϑνήσχουσι μᾶλλον τῶν μενόντων" μῶ- 

ρος δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων ἐπιϑυμῶν ἧτταν προσίε- 
ται. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οὗ μὲν νικῶντες τά τε ἕαυ- 

τῶν σώζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, 

οἱ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάν- 
Δῦτα ἀποβάλλουσιν; ὃ μὲν δὴ ᾿4σσύριος ἐν τούτοις ἦν. 

Ὁ δὲ Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν 
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ὅτε ἤδη καιρὸς εἴη ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" εἰ γὰρ 

νῦν. ἔφη, ἔτι ὀλίγοι εἰσὶν οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος. ἐν 

ᾧ ἂν προσίωμεν πολλοὶ ἔσονται" μὴ οὖν ἀναμείνωμεν 
ἕως ἂν πλείους ἡμῶν γένωνται. ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως ἔτι 

οἰόμεϑα εὐπετῶς ἂν αὐτῶν κρατῆσαι. ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος 41 
ἀπεκρίνατο. Ὦ, Κυαξάρη. εἰ μὴ ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν 
ἔσονται οἵ ἡττηϑέντες. εὖ ἴσϑι ὅτι ἡμᾶς μὲν ἐροῦσι 
φοβουμένους τὸ πλῆϑος τοῖς ὀλίγοις ἐπιχειρῆσαι. αὐ- 
τοὶ δὲ οὐ νομιοῦσιν ἡττῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἄλλης δοὲ μάχης 
δεήσει, ἐν ἧ ἄμεινον ἂν ἴσως βουλεύσαιντο ἢ νῦν 

βεβούλευνται, παραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσϑαι 

ὥσϑ᾽ ὁπόσοις ἂν βουλώμεθα αὐτῶν μάχεσϑαι. οὗ μὲν 48 
δὴ ἄγγελοι ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ὥχοντο. 

Ἐν τούτῳ δὲ ἧκε Χρυσάντας ὁ Πέρσης καὶ ἄλλοι 
τινὲς τῶν ὁμοτίμων αὐτομόλους ἄγοντες. καὶ ὃ Κῦ- 
ρος ὥσπερ εἰχὸς ἠρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ ἐκ τῶν 

πολεμίων. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἐξίοιέν τε ἤδη σὺν τοῖς 

ὅπλοις καὶ παρατάττοι αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἔξω 

ὧν καὶ παρακχελεύοιτο μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολ- 
λά τε καὶ ἰσχυρά. ὡς ἔφασαν λέγειν τοὺς ἀκούοντας. 
ἔνϑα δὴ ὃ Χρυσάντας εἶπε, Τί δ᾽. ἔφη, ὦ Κῦρε, εἰ 49 

καὶ σὺ συγκαλέσας ἕως ἔτι ἔξεστι παρακελεύσαιο, εἰ 

ἄρα τι καὶ σὺ ἀμείνους ποιήσαις τοὺς στρατιώτας: 

καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὦ Χρυσάντα. μηδέν σε λυπού- δ0 
ντωῶν αἵ τοῦ ᾿“σσυρίου παρακελεύσεις" οὐδεμία γάρ 
ἐστιν οὕτω καλὴ παραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγα- 

ϑοὺς αὐθημερὸν ἀκούσαντας ἀγαϑοὺς ποιήσει" οὐκ ἂν 
οὖν τοξότας γε, εἰ μὴ ἔμπροσϑεν τοῦτο μεμελετηχότες 
εἶεν. οὐδὲ μὴν ἀκοντιστάς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὐ- 
δὲ μὴν τά γε σώματα ἱχανοὺς πονεῖν. ἢν μὴ πρόσϑεν 

8 Ὁ 
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561 ἠσκηκότες ὦσι. καὶ ὃ Χρυσάντας εἶπεν, ᾿4λλ᾽ ἀρκεῖ 
τοι, ὦ Κῦρε, ἢν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀμείνονας παρα- 
κελευσάμενος ποιήσῃς. Ἦ καὶ δύναιτ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, εἷς λόγος ῥηϑεὶς αὐϑημερὸν αἰδοῦς μὲν ἐμπλῆ- 
ὅανι τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουόντων, ἢ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν 

κωλῦσαι, προτρέψαι δὲ ὡς χρὴ ἐπαίνου μὲν ἕνεκα 
πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύεσϑαι, 
λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις βεβαίως τοῦτο ὡς αἱρετώ- 

τερόν ἐστι μαχομένους ἀποϑνήσκειν μᾶλλον ἢ φεύγον- 

δῆτας σώξεσϑαι; ἄρ᾽ οὐκ, ἔφη, εἰ μέλλουσι τοιαῦται 

διάνοιαι ἐγγραφήσεσϑαι ἀνθρώποις καὶ ἔμμονοι ἔδσε- 
ὅϑαι, πρῶτον μὲν νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους δι᾽ 

ὧν τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς ἔντιμος καὶ ἐλευϑέριος ὁ βίος 
παραδσκευασϑήσεται, τοῖς δὲ κακοῖς ταπεινός τε καὶ 

58 ἀλγεινὸς καὶ ἀβίωτος ὃ αἰὼν ἐπανακείσεται; ἔπειτα 

διδασκάλους οἶμαι δεῖ καὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γενέ- 
ὅϑαι οἵ τινες δείξουσί τε ὀρϑῶς καὶ διδάξουσι καὶ 

ἐθιοῦσι ταῦτα δρᾶν, ἔστ᾽ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς 
μὲν ἀγαϑοὺς καὶ εὐκλεεῖς εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι 

νομίζειν, τοὺς δὲ κακοὺς καὶ δυδσκλεεῖς ἀϑλιωτάτους 

ἁπάντων ἡγεῖσϑαι. οὕτω γὰρ δεῖ διατεθῆναι τοὺς 
μέλλοντας τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβου τὴν μάϑησιν 

84 κρείττονα παρέξεσϑαι. εἰ δέ τοι ἰόντων εἰς μάχην σὺν 
ὅπλοις, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν μαϑημάτων 
ἐξίστανται, ἐν τούτῳ δυνήσεταί τις ἀπορραψῳδήσας 
παραχρῆμα ἄνδρας πολεμικοὺς ποιῆσαι, πάντων ἂν 
ῥᾷστον εἴη καὶ μαϑεῖν καὶ διδάξαι τὴν μεγίστην τῶν 

55 ἐν ἀνθρώποις ἀρετήν. ἐπεὶ ἔγωγ᾽, ἔφη, οὐδ᾽ ἂν τού- 
τοις ἐπίστευον ἐμμόνοις ἔσεσϑαι οὺς νῦν ἔχοντες παρ᾽ 
ἡμῖν αὐτοῖς ἠσκοῦμεν, εἰ μὴ καὶ ὑμᾶς ἑώρων παρόν- 
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τας, οἱ καὶ παραδείγματα αὐτοῖς ἔσεσϑε οἵους χρὴ εἶἷ- 
ναι καὶ ὑποβαλεῖν δυνήσεσϑε, ἤν τι ἐπιλανϑάνωνται. 
τοὺς δ᾽ ἀπαιδεύτους παντάπασιν ἀρετῆς ϑαυμάξοιμ’ 

ἄν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, εἴ τι πλέον ἂν ὠφελήσειε λό- 
γος καλῶς ῥηϑεὶς εἰς ἀνδραγαϑίαν ἢ τοὺς ἀπαιδεύ- 

τους μουσικῆς ὦσμα καλῶς ἀσϑὲν εἰς μουσικήν. 

Οἱ μὲν ταῦτα διελέγοντο. ὁ δὲ Κυαξάρης πάλιν ὅ6 
πέμπων ἔλεγεν ὅτι ἐξαμαρτάνοι διατρίβων καὶ οὐκ 
ἄγων ὡς τάχιστα ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ὁ Κῦρος 
ἀπεχρίνατο δὴ τότε τοῖς ἀγγέλοις. ᾽4λλ᾽ εὖ μὲν ἴστω, 
ἔφη, ὅτι οὔπω εἰσὶν ἔξω ὅσους δεῖ" καὶ ταῦτα ἀπαγ- 

γέλλετε αὐτῷ ἐν ἅπασιν' ὅμως δέ, ἐπεὶ ἐκείνῳ δοκεῖ, 
ἄξω ἤδη. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ προσευξάμενος τοῖς ϑεοῖς δ1 

ἐξῆγε τὸ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἤρξατο ἄγειν, ἤδη ϑᾶττον 
ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο εὐτάχτως μὲν διὰ τὸ ἐπίστασϑαί 
τε καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει πορεύεσϑαι, ἐρρωμένως 

ὃξ διὰ τὸ φιλονίκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους καὶ διὰ τὸ 
τὰ σώματα ἐχπεπονῆσϑαι καὶ διὰ τὸ πάντας ἄρχοντας 

τοὺς πρωτοστάτας εἶναι, ἡδέως δὲ διὰ τὸ φρονέμως 

ἔχειν. ἠπίσταντο γὰρ καὶ ἐκ πολλοῦ οὕτως ἐμεμαϑή- 
χκεόαν ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ῥᾷστον τὸ ὁμόσε ἰέναι 
τοῖς πολεμίοις, ἄλλως τε καὶ τοξόταις καὶ ἀκοντισταῖς 

καὶ ἱππεῦσιν. ἕως δ᾽ ἔτι ἔξω βελῶν ἦσαν, παρηγγύα ὅ8 
ὁ Κῦρος σύνϑημα Ζεὺς σύμμαχος καὶ ἡγεμών. ἐπεὶ 

δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνϑημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξῆρχεν 
αὐτὸς ὁ Κῦρος παιᾶνα τὸν νομιξόμενον" οἵ δὲ ϑεοσε- 
βῶς πάντες συνεπήχησαν μεγάλῃ τῇ φωνῇ" ἐν τῷ τοι- 

οὕτῳ γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧττον τοὺς ἀνθρώπους 
φοβοῦνται. ἐπεὶ δ᾽ ὃ παιὰν ἐγένετο, ἅμα πορευόμενοι δ9 

οὗ ὁμότιμοι φαιδροὶ [πεπαιδευμένοι] καὶ παρορῶντες 
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εἰς ἀλλήλους, ὀνομάξοντες παραστάτας, ἐπιστάτας, λέ- 
γοντὲς πολὺ τὸ ΄Ἅγετ᾽ ἄνδρες φίλοι, "Δ4γετ᾽ ἄνδρες 
ἀγαϑοί, παρεχάλουν ἀλλήλους ἔἕπεσϑαι. οἱ δ᾽ ὄὕπισϑεν 

αὐτῶν ἀκούσαντες ἀντιπαρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις 

ἡγεῖσθαι ἐρρωμένως. ἦν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμα τῷ 
Κύρῳ προϑυμίας, φιλοτιμίας. ῥώμης, ϑάρρους, παρα- 

κελευσμοῦ, σωφροσύνης, πειϑοῦς, ὕπερ οἶμαι δεινότα- 

θῦτον τοῖς ὑπεναντίοις. τῶν δ᾽ ᾿“σσυρίων οἵ μὲν ἀπὸ 
τῶν ἁρμάτων προμαχοῦντες, ὡς ἐγγὺς ἤδη προδεμί- 

γνυ τὸ Περσικὸν πλῆϑος, ἀνέβαινόν τε ἐπὶ τὰ ἄρματα 
καὶ ὑπεξῆγον πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆϑος" οἱ δὲ τοξόται 
καὶ ἀκοντισταὶ καὶ σφενδονῆται αὐτῶν ἀφίεσαν τὰ 

01 βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσϑαι. ὡς δ᾽ ἐπιόντες οἵ Πέρ- 

σαι ἐπέβησαν τῶν ἀφειμένων βελῶν. ἐφϑέγξατο δὴ ὃ 

Κῦρος, ᾿άνδρες ἄριστοι, ἤδη ϑᾶττόν τις ἰὼν ἐπιδει- 

κνύτω ἑαυτὸν καὶ παρεγγυάτω. οὗ μὲν δὴ παρεδίδο- 
ὅαν᾽ ὑπὸ δὲ προϑυμίας καὶ μένους καὶ τοῦ σπεύδειν 
συμμίξαι δρόμου τινὲς ἦρξαν, συνεφείπετο δὲ καὶ πᾶ- 

θ2 σα ἣ φάλαγξ δρόμῳ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἐπιλαϑό- 
μένος τοῦ βάδην δρόμῳ ἡγεῖτο, καὶ ἅμα ἐφϑέγγετο 

Τίς ἕψεται; Τίς ἀγαϑός; Τίς πρῶτος ἄνδρα καταβα- 

λεῖ; οἵ δὲ ἀκούσαντες ταὐτὸ τοῦτο ἐφϑέγγοντο, καὶ 
διὰ πάντων ὃὲ ὥσπερ παρηγγύα οὕτως ἐχώρει Τίς 

θ3 ἕψεται; Τίς ἀγαϑός; οἵ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτως ἔχον- 
τὲς ὁμόσε ἐφέροντο. οἵ γε μὴν πολέμιοι οὐκέτι ἐδύ- 

ναντὸ μένειν, ἀλλὰ στραφέντες ἔφευγον εἰς τὸ ἔρυμα. 

θ4οἵἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι κατά τε τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι 
ὠϑουμένων αὐτῶν πολλοὺς κατεστρώννυσαν, τοὺς δ᾽ 

εἰς τὰς τάφρους ἐμπίπτοντας ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον 

ἄνδρας ὁμοῦ καὶ ἵππους" ἔνια γὰρ τῶν ἁρμάτων εἰς 
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τὰς τάφρους ἠναγκάσϑη φεύγοντα ἐμπεσεῖν. καὶ οἷ θὅ 
τῶν Μήδων δ᾽ ἱππεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἤλαυνον εἰς τοὺς 

ἱππέας τοὺς τῶν πολεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν καὶ αὐ- 
τοί, ἔνϑα δὴ καὶ ἵππων διωγμὸς ἦν καὶ ἀνδρῶν καὶ 

φόνος δὲ ἀμφοτέρων. οἱ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ἐρύματος τῶν 66 
᾿Φσσυρίων ἑστηκότες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς τάφρου το- 
ξεύειν μὲν ἢ ἀκοντίζειν εἰς τοὺς κατακαίνοντας οὔτε 

ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο διὰ τὰ δεινὰ ὁράματα καὶ 
διὰ τὸν φόβον. τάχα δὲ καὶ καταμαϑόντες τῶν Περ- 
σῶν τινας διακεχοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύ- 

ματος ἐτράποντο καὶ ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ἔνδον. 
ἰδοῦσαι δ᾽ αἵ γυναῖκες τῶν ᾿Δσσυρίων καὶ τῶν συμ- 61 

μάχων ἤδη φυγὴν καὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀνέκραγον 
καὶ ἔϑεον ἐκπεπληγμέναι, αἱ μὲν καὶ τέκνα ἔχουσαι, 

αἱ δὲ καὶ νεώτεραι. καταρρηγνύμεναί τε πέπλους καὶ 

δρυπτόμεναι, καὶ ἱκχετεύουσαι πάντας ὅτῳ ἐντυγχά- 

νοῖεν μὴ φεύγειν καταλιπόντας αὐτάς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι 
καὶ τέκνοις καὶ ἑαυταῖς καὶ σφίσιν αὐτοῖς. ἔνϑα δὴ 68 

καὶ αὐτοὶ οἵ βασιλεῖς σὺν τοῖς πιστοτάτοις στάντες 

ἐπὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς κεφαλὰς καὶ 

αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. ὡς δ᾽ 69 

ἔγνω ὃ Κῦρος τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ βιά- 

σαιντο εἴσω, ὀλίγοι ὄντες ὑπὸ πολλῶν σφαλεῖέν τι, 

παρηγγύησεν ἐπὶ πόδ᾽ ἀνάγειν ἔξω βελῶν [καὶ πείϑε- 

σϑαι]. ἔνϑα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευ- τὸ 
μένους ὡς δεῖ᾽ ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ ἐπείϑοντο, ταχὺ 
ὃὲ τοῖς ἄλλοις παρήγγελλον. ὡς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγέ- 
ψνοντο, ἔστησαν κατὰ χώραν, πολὺ μᾶλλον χοροῦ ἀκρι- 
βῶς εἰδότες ὕπου ἔδει ἕκαστον αὐτῶν γενέσϑαι. 



Δ 

, Μείνας δὲ ὁ Κῦρος μέτριον χρόνον αὐτοῦ σὺν 
τῷ στρατεύματι καὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἰσι μάχε- 
σϑαι εἴ τις ἐξέρχοιτο, ὡς οὐδεὶς ἀντεξήει, ἀπήγαγεν 
ὅσον ἐδόκει καλῶς ἔχειν καὶ ἐστρατοπεδεύσατο. φυ- 
λακὰς ὃὲ καταστησάμενος καὶ σκοποὺς προπέμψας, 

στὰς εἰς τὸ μέδον συνεκάλεσε τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας 

9 καὶ ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες Πέρσαι, πρῶτον μὲν τοὺς 
ϑεοὺς ἐγὼ ἐπαινῶ ὅσον δύναμαι, καὶ ὑμεῖς δὲ πάντες, 
οἶμαι" νίκης τε γὰρ τετυχήκαμεν καὶ σωτηρίας. τού- 

τῶν μὲν οὖν χρὴ χαριστήρια ὧν ἂν ἔχωμεν τοῖς ὲε- 
οἵς ἀποτελεῖν. ἐγὼ δὲ σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη ἐπαι- 
νῶ" τὸ γὰρ γεγενημένον ἔργον σύμπασιν ὑμῖν καλῶς 

ἀποτετέλεσται" ὧν δ᾽ ἕκαστος ἄξιος, ἐπειδὰν παρ᾽ ὧν 
προσήκει πύϑωμαι, τότε τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ καὶ λόγῳ 

8 καὶ ἔργῳ πειράσομαι ἀποδιδόναι. τὸν δ᾽ ἐμοῦ ἐγγύ- 
τατὰα ταξίαρχον Χρυσάνταν οὐδὲν ἄλλων δέομαι πυν- 
ϑάνεσθϑαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς οἶδα οἷος ἦν τὰ μὲν γὰρ ἄλ- 
λα ὅσαπερ οἶμαι καὶ πάντες ὑμεῖς ἐποιεῖτε" ἐπεὶ δ᾽ 
ἐγὼ παρηγγύησα ἐπανάγειν καλέσας αὐτὸν ὀνομαστί, 

ἀνατεταμένος οὗτος τὴν μάχαιραν, ὡς παίσων πολέ- 
μιον, ὑπήκουσέ τε ἐμοὶ εὐθὺς ἀφείς τε ὃ ἔμελλε ποι- 
εἴν τὸ κελευόμενον ἔπραττεν" αὐτός τε γὰρ ἐπανῆγε 

καὶ τοῖς ἄλλοις μάλα ἐπισπερχῶς παρηγγύα" ἔστ᾽ ἔφ- 

δι δ.» Ὁ. »ᾳ.4ιλ.:.... 
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ϑαδσεν ἔξω βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς πολε- 
μίους κατανοῆσαι ὅτι ἀνεχωροῦμεν καὶ τόξα ἐντείνα- 

σϑαι καὶ τὰ παλτὰ ἐπαφεῖναι" ὥστε αὐτός τε ἀβλαβὴς 
καὶ τοὺς αὑτοῦ ἄνδρας ἀβλαβεῖς διὰ τὸ πείϑεσϑαι 

παρέχεται. ἄλλους δ᾽, ἔφη, ὁρῶ τετρωμένους, περὶ 4 
ὧν ἐγὼ σκεψάμενος ἐν ὁποίῳ χρόνῳ ἐτρώϑησαν, τότε 
τὴν γνώμην περὶ αὐτῶν ἀποφανοῦμαι. Χρυσάνταν δὲ 
ὡς καὶ ἐργάτην τῶν ἐν πολέμῳ καὶ φρόνιμον καὶ ἄρ- 
χεσϑαι ἱκανὸν καὶ ἄρχειν χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ" 

ὅταν δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν ὁ ϑεὸς δῷ, οὐδὲ τότε 
ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. καὶ πάντας δὲ βούλομαι ὑμᾶς, ἔφη, δ 

ὑπομνῆσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε ἐν τῇ μάχῃ τῇδε, ταῦτα 
ἐνθυμούμενοι μήποτε παύεσϑε, ἵνα παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς 
ἀεὶ κρίνητε πότερον ἣ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἡ φυγὴ σώξει 
τὰς ψυχὰς καὶ πότερον οἵ μάχεσϑαι ἐθέλοντες ῥᾷον 

ἀπαλλάττουσιν ἢ οἱ οὐκ ἐθέλοντες. καὶ ποίαν τινὰ 

ἡδονὴν τὸ νικᾶν παρέχει" ταῦτα γὰρ νῦν ἄριστα κρίέ- 

ναιτ᾽ ἂν πεῖράν τε αὐτῶν ἔχοντες καὶ ἄρτι γεγενημέ- 
νου τοῦ πράγματος. καὶ ταῦτα μέν, ἔφη, ἀεὶ διανο- 6 
ούμενοι βελτίους ἂν εἴητε" νῦν δὲ ὡς ϑεοφιλεῖς καὶ 
ἀγαϑοὶ “καὶ σώφρονες ἄνδρες δειπνοποιεῖσϑε καὶ σπον- 
δὰς τοῖς ϑεοῖς ποιεῖσϑε καὶ παιᾶνα ἐξάρχεσϑε καὶ 
ἅμα τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖτε. εἰπὼν δὲ ταῦτα 
ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλασε καὶ πρὸς Κυαξάρην 
ἐλϑὼν καὶ συνησϑεὶς ἐκείνῳ κοινῇ ὡς εἰκὸς καὶ ἰδὼν 

τἀκεῖ καὶ ἐρόμενος εἴ τι δέοιτο, ἀπήλαυνεν εἰς τὸ αὗ- 

τοῦ στράτευμα. καὶ οἷ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον δειπνο- 

ποιησάμενοι καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι ὡς ἔδει ἐχοι- 
μήϑησαν. 

Οἱ δὲ ᾿ἀσσύριοι, ἅτε καὶ τεϑνηκότος τοῦ ἄρχοντος 8 
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καὶ σχεδὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων, ἠθύμουν μὲν 
πάντες, πολλοὶ δὲ καὶ ἀπεδίδρασκον αὐτῶν τῆς νυ- 
χτὸς ἐκ τοῦ στρατοπέδου. ὁρῶντες δὲ ταῦτα ὅ τε 

Κροῖσος καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι αὐτῶν ἠθύμουν" πάν- 

τα μὲν γὰρ ἦν χαλεπά ἀϑυμίαν δὲ πλείστην παρεῖχε 
πᾶσιν ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς φῦλον διέφϑαρ- 
τὸ τὰς γνώμας. οὕτω δὴ ἐκλείπουσι τὸ στρατόπεδον 

9 καὶ ἀπέρχονται τῆς νυκτός. ὡς δ᾽ ἡμέρα ἐγένετο καὶ 
ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον, 

εὐθὺς διαβιβάξει ὁ Κῦρος τοὺς Πέρσας πρώτους᾽ κατ- 

ἑλέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πολλὰ μὲν πρόβατα, 
πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαι πολλῶν ἀγαϑῶν 
μεσταί" ἐκ δὲ τούτου διέβαινον ἤδη καὶ οἵ ἀμφὶ Κυ- 

αξάρην Μῆδοι πάντες καὶ ἠριστοποιοῦντο ἐνταῦϑα. 

10 ἐπεὶ δὲ ἠρίστησαν, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος τοὺς αὑτοῦ 
ταξιάρχους καὶ ἔλεξε τοιάδε. Οἷά μοι δοκοῦμεν καὶ 
ὅσα ἀγαϑά, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖναι, ϑεῶν ἡμῖν αὐτὰ δι- 

δόντων. νῦν γὰρ ὅτι οἵ πολέμιον ἡμᾶς ἀποδεδράκα- 

σιν αὐτοὶ ὁρᾶτε" οἵτινες δὲ ἐν ἐρύματι ὄντες ἐκλιπόν- 
τες τοῦτο φεύγουσι, πῶς ἄν τις τούτους οἴοιτ᾽ ἂν 

μεῖναι ἰδόντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ; οἵτινες δὲ ἡμῶν 
ἄπειροι ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, πῶς νῦν γ᾽ ἂν ὑπομεί- 

νειαν, ἐπεὶ ἥττηνταί τὲ καὶ πολλὰ κακὰ ὑφ᾽ ἡμῶν 
πεπόνϑασιν; ὧν δὲ οἱ βέλτιστοι ἀπολώλασι, πῶς οἵ 
πονηρότεροι ἐκείνων μάχεσϑαιν ἂν ἡμῖν ἐθέλοιεν; καί 

11τίς εἶπε, Τί οὖν οὐ διώκομεν ὡς τάχιστα, καταδήλων 

γε οὕτω τῶν ἀγαϑῶν ὄντων; καὶ ὃς εἶπεν, Ὅτι ἵπ- 
πῶν προσδεόμεϑα᾽ οἵ μὲν γὰρ κράτιστον τῶν πολεμί- 
ὧν, οὺς μάλιστα καιρὸς ἦν ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν, 
οὗτοι ἐφ᾽ ἵππων ὀχοῦνται: οὺὃς ἡμεῖς τρέπεσϑαι μὲν 
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σὺν τοῖς ϑεοῖς ἱκανοί, διώκοντες δὲ αἱρεῖν οὐχ ἱκανοί. 

Τί οὖν, ἔφασαν, οὐκ ἐλθὼν Κυαξάρῃ λέγεις ταῦτα; 12 
καὶ ὃς εἶπε, Σιυυνέπεσϑε τοίνυν μοι πάντες. ὡς εἰδῇ 

ὅτε πᾶσιν ἡμῖν ταῦτα δοκεῖ. ἐκ τούτου εἵποντό τε 

πάντες καὶ ἔλεγον οἷα ἐπιτήδεϊα ἐδόκουν εἶναι ὑπὲρ 

ὧν ἐδέοντο. 
Καὶ ὃ Κυαξάρης ἅμα μὲν ὅτι ἐκεῖνοι ἦρχον τοῦ 18 

λόγου, ὥσπερ ὑπεφϑόνει' ἅμα δ᾽ ἴσως καλῶς ἔχειν 
ἐδόκει αὐτῷ μὴ πάλιν κινδυνεύειν" καὶ γὰρ αὐτός τὲ 

περὶ εὐθυμίαν ἐτύγχανεν ὧν καὶ τῶν ἄλλων Μήδων 
ἑώρα πολλοὺς τὸ αὐτὸ ποιοῦντας᾽ εἶπε δ᾽ οὖν ὧδε. 

᾿4λλ᾽, ὦ Κῦρε, ὅτι μὲν τῶν ἄλλων μᾶλλον ἀνϑρώ- 14 
πῶν μελετᾶτε ὑμεῖς οἵ Πέρσαι μηδὲ πρὸς μίαν ἡἧδο- 
νὴν ἀπλήστως διακεῖσϑαι καὶ ὁρῶν καὶ ἀκούων οἶδα" 

ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τῆς μεγίστης ἡδονῆς πολὺ μάλιστα συμ- 
φέρειν ἐγκρατῆ εἶναι. μείζω δὲ ἡδονὴν τί παρέχει 
ἀνθρώποις εὐτυχίας ἣ νῦν ἡμῖν παραγεγένηται; ἣν τῦ 

μὲν τοίνυν [ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν], σωφρόνως διαφυλάτ- 
τῶωμὲν αὐτήν, ἴσως δυναίμεϑ᾽ ἂν ἀκινδύνως εὐδαιμο- 
νοῦντες γηρᾶν" εἰ δ᾽ ἀπλήστως χρώμενοι ταύτῃ ἄλλην 
καὶ ἄλλην πειρασόμεθα διώκειν, δρᾶτε μὴ πάϑωμεν 
ἅπερ πολλοὺς μὲν λέγουσιν ἐν ϑαλάττῃ πεπονϑέναι, 

διὰ τὸ εὐτυχεῖν οὐκ ἐθέλοντας παύδσασϑαι πλέοντας 

ἀπολέσϑαι" πολλοὺς δὲ νίκης τυχόντας ἑτέρας ἐφιεμέ- 

νους καὶ τὴν πρόσϑεν ἀποβαλεῖν. καὶ γὰρ εἰ μὲν οὗτθ 
πολέμιοι ἥττους ὄντες ἡμῶν ἔφευγον, ἴσως ἂν καὶ 

διώκειν τοὺς ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε. νῦν δὲ κατανό- 
ησον πόστῳ μέρει αὐτῶν πάντες μαχεσάμενοι νενική- 

καμεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄμαχοί εἰσιν" οὃς εἰ μὲν μὴ ἀναγ- 
κάσομεν μάχεσϑαι, ἀγνοοῦντες καὶ ἡμᾶς καὶ ἑαυτοὺς 
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δι’ ἀμαϑίαν καὶ μαλακίαν ἀπίασιν" εἰ δὲ γνώσονται 
ὅτε ἀπιόντες οὐδὲν ἧττον κινδυνεύουσιν ἢ μένοντες, 
ὅπως μὴ ἀναγκάσομεν αὐτούς, κἂν μὴ βούλωνται, 

17 ἀγαϑοὺς γενέσϑαι. ἴσϑι γὰρ ὅτι οὐ σὺ μᾶλλον τὰς 

ἐκείνων γυναῖκας καὶ παῖδας λαβεῖν ἐπιϑυμεῖς ἢ ἐκεῖ- 

νοι σῶσαι. ἐννόει δ᾽ ὅτι καὶ αἵ σύες ἐπειδὰν ὀφϑῶ- 
σι, φεύγουσι. κἂν πολλαὶ ὦσι, σὺν τοῖς τέχνοις" ἐπει- 
δὰν δέ τις αὐτῶν ϑηρᾷ τι τῶν τέκνων, οὐκέτι φεύ- 
γει οὐδ᾽ ἣν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν λαμ- 

18 βάνειν πειρώμενον. καὶ νῦν μὲν κατακλείσαντες ἕαυ- 
τοὺς εἰς ἔρυμα παρέσχον ἡμῖν ταμιεύεσϑαι ὥστε ὃπό- 
σοις ἐβουλόμεϑα αὐτῶν μάχεσϑαι᾽" εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ 
πρόσιμεν αὐτοῖς καὶ μαϑήσονται χωρὶς γενόμενοι οἱ 
μὲν κατὰ πρόσωπον ἡμῖν ὥσπερ καὶ νῦν ἐναντιοῦ- 
σϑαι. οἵ δ᾽ ἐκ πλαγίου, οἵ δὲ καὶ ὄπισϑεν, ὅρα μὴ 
πολλῶν ἑκάστῳ ἡμῶν χειρῶν δεήσει καὶ ὀφθαλμῶν. 

προσέτι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐθέλοιμι, ἔφη, ἐγὼ νῦν, ὁρῶν 

Μήδους εὐϑυμουμένους, ἐξαναστήσας ἀναγκάξειν κιν- 
δυνεύσοντας ἰέναι. 

19 Καὶ ὁ Κῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿4λλὰ σύγε μηδέ- 
να ἀναγκάσῃς, ἀλλὰ τοὺς ἐϑέλοντάς μοι ἔἕπεσϑαι δός" 
καὶ ἴσως ἄν σοι καὶ τῶν σῶν φίλων τούτων ἥκοιμεν 

ἑχάστῳ ἄγοντες ἐφ᾽ οἷς ἅπαντες εὐϑυμήσεσϑε. τὸ μὲν 
γὰρ πλῆϑος ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων οὐδὲ διωξόμεϑα" 
πῶς γὰρ ἂν καὶ καταλάβοιμεν; ἣν δέ τι ἢ ἀπεσχισ- 
μένον τοῦ στρατεύματος λάβωμεν ἤ τι ὑπολειπόμενον, 

20 ἥξομεν πρὸς σὲ ἄγοντες. ἐννόει δ᾽, ἔφη, ὅτι καὶ 
ἡμεῖς, ἐπεὶ σὺ ἐδέου, ἤλθομεν σοὶ χαριξόμενοι μα- 
χρὰν ὁδόν" καὶ σὺ οὖν ἡμῖν δίκαιος εἶ ἀντιχαρίέξε- 
σϑαι, ἵνα καὶ ἔχοντές τι οἴκαδ᾽ ἀφικώμεθα καὶ μὴ 

πὸ 
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εἰς τὸν σὸν ϑησαυρὸν πάντες ὁρῶμεν. ἐνταῦϑα δὴ 1 
ἔλεξεν ὁ Κυαξάρης, ᾿41λλ᾽ εἴ γε μέντοι ἐθέλων τις 

ἕποιτο, καὶ χάριν ἔγωγέ δοι εἰδείην ἄν. Σύμπεμψον 

τοίνυν μοί τινα. ἔφη, τῶν ἀξιοπίστων τουτωνί. ὃς 

ἐρεῖ ὃν σὺ ἐπιστείλῃςς. Μαβὼν δὴ ἴϑι, ἔφη, ὅντινα 
ἐθέλεις τουτωνί᾽ ἔνϑα δὴ ἔτυχε παρὼν ὁ φήσας ποτὲ 22 

συγγενὴς αὐτοῦ εἶναι καὶ φιληϑεὶς παρ᾽ αὐτοῦ. εὐθὺς 

οὖν ὃ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αρκεῖ μοι, ἔφη. οὑτοσί. Οὗτος 
τοίνυν ὅοι ἑπέσϑω. καὶ λέγε σύ, ἔφη, τὸν ἐθέλοντα 

ἰέναι μετὰ Κύρου. οὕτω δὴ λαβὼν τὸν ἄνδρα ἐξήει. 38 

ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθον, ὁ Κῦρος εἶπε, Νῦν δὴ σὺ δηλώσδεις 
εἰ ἀληϑῆ ἔλεγες, ὅτι ἔφης ἥδεσϑαι ϑεώμενος ἐμέ. Οὔκ- 

ουν ἀπολείψομαί γέ σου, ἔφη ὁ Μῆδος, εἰ τοῦτο λέ- 

γεις. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὐκοῦν καὶ ἄλλους προϑύ- 
μῶς ἐξάξεις; ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος Νὴ τὸν 47, ἔφη, 

ἔστε γ᾽ ἂν ποιήσω καὶ σὲ ἐμὲ ἡδέως ϑεᾶσϑαι. τότε 54 
δὴ καὶ ἐκπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρου τά τε ἄλλα προ- 
ϑύμως ἀπήγγελλε τοῖς Μήδοις καὶ προδετίϑει ὅτι αὐ- 

τός γε οὐχ ἀπολείψοιτο ἀνδρὸς καλλίστου καὶ ἀρίστου, 
καὶ τὸ μέγιστον, ἀπὸ ϑεῶν γεγονότος. 

Πράττοντος δὲ τοῦ Κύρου ταῦτα ϑείως πὼς ἀφι- ΤΙ. 

κνοῦνται ἀπὸ Ὑρκανίων ἄγγελοι. οἵ δὲ Ὑρκάνιοι ὅμο- 
ροι μὲν τῶν ᾿Ασσυρίων εἰσίν, ἔϑνος δ᾽ οὐ πολύ, διὸ 
καὶ ὑπήκοοι ἦσαν τῶν ᾿Ασσυρίων" εὔιπποι δὲ καὶ τότε 
ἐδόκουν εἶναι καὶ νῦν ἔτι δοκοῦσιν" διὸ καὶ ἐχρῶντο 
αὐτοῖς οἱ ᾿“σσύριοι ὥσπερ καὶ οἵ Πακεδαιμόνιοι τοῖς 

Σκιρίταις, οὐδὲν φειδόμενοι αὐτῶν οὔτ᾽ ἐν πόνοις 
οὔτ᾽ ἐν κινδύνοις" χαὶ δὴ καὶ τότε ὀπισϑοφυλακεῖν 
ἐκέλευον αὐτοὺς ὡς χιλίους ἱππέας ὄντας, ὅπως εἴ τι 

ὄπισϑεν δεινὸν εἴη, ἐκεῖνοι πρὸ αὐτῶν τοῦτ᾽ ἔχοιεν. 
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οοἱ δὲ Ὑρχάνιοι, ἅτε μέλλοντες ὕστατοι πορεύεσϑαι, 
καὶ τὰς ἁμάξας τὰς ἑαυτῶν καὶ τοὺς οἰκέτας ὑστάτους 

εἶχον. στρατεύονται γὰρ δὴ οὗ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἔχον- 
τες οἵ πολλοὶ μεϑ᾽ ὧνπερ καὶ οἰκοῦσι" καὶ τότε δὴ 

8 ἐστρατεύοντο οὕτως οἱ Ὑρχάνιοι. ἐννοηθέντες δὲ οἷά 

τε πάσχουσιν ὑπὸ τῶν ᾿“σσυρίων καὶ ὅτι νῦν τεϑναίη 
μὲν ὁ ἄρχων αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ εἶεν, φόβος δ᾽ ἐν- 
είη τῷ στρατεύματι, οἱ δὲ σύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀϑύ- 
(ῶς ἔχοιεν καὶ ἀπολείποιεν, ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδο- 

ἕεν αὐτοῖς νῦν καλὸν εἶναι ἀποστῆναι, εἰ ϑέλοιεν οἵ 

ἀμφὶ Κῦρον συνεπιϑέσϑαι. καὶ πέμπουσιν ἀγγέλους 
πρὸς Κῦρον" ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ τούτου ὄνομα μέ- 

γιστον ηὔξητο. οὗ δὲ. πεμφϑέντες λέγουσι Κύρῳ ὅτι 

μισοῖέν τε τοὺς ᾿ἀσσυρίους δικαίως, νῦν τ᾽, εἰ βού- 
λοιτο ἰέναν ἐπ᾽ αὐτούς. καὶ σφεῖς σύμμαχοι ὑπάρξοιεν 
χαὶ ἡγήσοιντο᾽ ἅμα δὲ πρὸς τούτοις διηγοῦντο τὰ τῶν 

πολεμίων ὡς ἔχοι, ἐπαίρειν βουλόμενοι μάλιστα στρα- 

τεύεσθαι αὐτόν. καὶ ὃ Κῦρος ἐπήρετο αὐτούς, Καὶ 
δοχεῖτε ἄν, ἔφη. ἔτι ἡμᾶς καταλαβεῖν αὐτοὺς πρὶν ἐν 

τοῖς ἐρύμασιν εἶναι; ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφη. μάλα συμ- 

φορὰν τοῦτο ἡγούμεϑα εἶναι ὅτι ἔλαϑον ἡμᾶς ἀπο- 

δράντες. ταῦτα δὲ ἔλεγε βουλόμενος αὐτοὺς ὡς μέγι- 

θστον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. οἵ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτε καὶ 
αὔριον, ξἕωϑεν εἰ εὔξωνοι πορεύοιντο, καταλήψοιντο" 

ὑπὸ γὰρ τοῦ ὄχλου καὶ τῶν ἁμαξῶν σχολῇ πορεύε- 

σϑαι αὐτούς" καὶ ἅμα, ἔφασαν, τὴν προτέραν νύχτα 
ἀγρυπνήσαντες νῦν μικρὸν προελϑόντες ἐστρατοπέ- 

1 δευνται. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Ἔχετε οὖν ὧν λέγετε πι- 
στόν τι ἡμᾶς διδάσκειν ὡς ἀληϑεύετε, Ὁμήρους γ᾽, 
ἔφασαν, ἐθέλομεν αὐτίκα ἐλάσαντες τῆς νυχτὸς ἀγα- 
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γεῖν" μόνον καὶ σὺ ἡμῖν πιστὰ ϑεῶν [πεποέησο] καὶ 
δεξιὰν δός, ἵνα φέρωμεν καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτὰ ἅπερ 

ἂν αὐτοὶ λάβωμεν παρὰ σοῦ. ἔκ τούτου τὰ πιστὰ δί- 8 
δωσιν αὐτοῖς ἦ μήν, ἐὰν ἐμπεδώσωσιν ἃ λέγουσιν, 
ὡς φίλοις καὶ πιστοῖς χρήσεσϑαι αὐτοῖς, ὡς μήτε Περ- 

σῶν. μήτε Μήδων μεῖον ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ. καὶ νῦν 
ἔστιν ἔτι ἰδεῖν Ὑρκανίους καὶ πιστευομένους καὶ ἀρ- 

χὰς ἔχοντας, ὥσπερ καὶ Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἂν 

δοκῶσιν ἄξιον. εἶναι. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν. ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἔτι φά- 9 
ους ὄντος. καὶ τοὺς Ὑρκανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, 
ἵνα ἅμα ἴοιεν. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι, ὥσπερ εἰκός, πάν- 
τες ἐξῇσαν, καὶ Τιγράνης ἔχων τὸ αὑτοῦ στράτευμα" 

τῶν δὲ Μήδων ἐξῇσαν οἱ μὲν διὰ τὸ παιδὶ ὄντι Κύ- τὸ 
ρῶ παῖδες ὄντες φίλοι γενέσθαι. οἱ δὲ διὰ τὸ ἐν ϑή- 

ραις συγγενόμενοι ἀγασϑῆναι αὐτοῦ τὸν τρόπον, οἵ 

ὃξ διὰ τὸ καὶ χάριν εἰδέναι ὅτι μέγαν αὐτοῖς φόβον 
ἀπεληλακέναι ἐδόκει, οὗ δὲ καὶ ἐλπίδας ἔχοντες διὰ 
τὸ ἄνδρα φαίνεσθαι ἀγαϑὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ μέγαν ἔτι 

ἰσχυρῶς ἔσεσϑαι αὐτόν, οἱ δέ, ὅτε ἐτρέφετο ἐν Μή- 
δοιφ, εἴ τι ἀγαϑόν τῷ ἔπραξεν, ἀντιχαρίξεσϑαι ἐβού- 

λοντο᾽ πολλοῖς δὲ πολλὰ διὰ φιλανθρωπίαν παρὰ τοῦ 
πάππου ἀγαϑὰ διεπέπρακτο πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ καὶ τοὺς 
Ὑρκανίους εἶδον καὶ λόγος διῆλθεν ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ 

πολλὰ ἀγαϑά, ἐξῇσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα. οὕτω 11 

δὴ ἐξῆλθον σχεδὸν ἅπαντες καὶ οἵ Μῆδοι πλὴν ὅσοι 

σὺν Κυαξάρῃ ἔτυχον σκηνοῦντες" οὗτοι δὲ κατέμενον 
καὶ οὗ τούτων ὑπήκοοι. οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες φαιδρῶς 
χαὶ προϑύμως ἐξωρμῶντο, ἅτε οὐκ ἀνάγκῃ ἀλλ᾽ ἐϑε- 
λούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκα ἐξιόντες. ἐπεὶ δ᾽ ἔξω ἦσαν, 12 
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πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Μήδους ἐλϑὼν ἐπήνεσέ τε αὐὖὐ- 

τοὺς καὶ ἐπηύξατο μάλιστα μὲν ϑεοὺς αὐτοῖς ἵλεως 

ἡγεῖσϑαι καὶ σφίσιν, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτὸς δυνασϑῆναι 
χάριν αὐτοῖς ταύτης τῆς προϑυμίας ἀποδοῦναι. τέλος 

δ᾽ εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο μὲν αὐτοῖς οἵ πεζοί, ἐκείνους 
δ᾽ ἔπεσϑαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσε" καὶ ὅπου ἂν 

ἀναπαύωνται ἢ ἐπίσχωσι τῆς πορείας, ἐνετείλατο αὐ- 
τοῖς πρὸς αὑτὸν παρελαύνειν τινάς, ἵνα εἰδῶσι τὸ 

18 ἀεὶ καίριον. ἐκ τούτου ἡγεῖσϑαι ἐκέλευε τοὺς Ὑρκα- 
νίους. καὶ οἱ ἠρώτων Τί δέ; οὐκ ἀναμενεῖς, ἔφασαν, 

τοὺς ὁμήρους ἕως ἂν ἀγάγωμεν, ἵνα ἔχων καὶ σὺ τὰ 

πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ; καὶ τὸν ἀποκχρίνασϑαι λέ- 
γεται, ᾿Εννοῶ γάρ, φάναι, ὅτι ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν 
ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέραις χερσίν. οὕ- 

τῶ γὰρ δοκοῦμεν παρεδκευάσϑαι ὡς ἢν μὲν ἀληϑεύ- 
ητε, ἱχανοὶ εἶναι ἡμᾶς εὖ ποιεῖν᾽ ἣν δὲ ἐξαπατᾶτε, 
οὕτω νομίζομεν ἔχειν ὡς οὐχ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσεσϑαι, 

ἀλλὰ μᾶλλον. ἢν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσιν, ὑμᾶς ἐφ᾽ ἡμῖν γε- 
νέσϑαι. καὶ μέντοι, ἔφη, ὦ Ὑρκάνιοι, ἐπείπερ φατὲ 

ὑστάτους ἔπεσϑαι τοὺς ὑμετέρους, ἐπειδὰν ἴδητε αὐ- 

τούς, σημήνατε ἡμῖν ὅτι οἵ ὑμέτεροι εἰσιν, ἵνα φει- 

14 δώμεϑα αὐτῶν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ Ὑρκάνιοι τὴν 
μὲν ὁδὸν ἡγοῦντο ὥσπερ ἐκέλευε, τὴν δὲ ῥώμην τῆς 
ψυχῆς ἐθαύμαξον' καὶ οὔτε ᾿ἀσσυρίους οὔτε “υδοὺς 
οὔτε τοὺς συμμάχους αὐτῶν ἐφοβοῦντο, ἀλλὰ μὴ παν- 

τάπασιν ὃ Κῦρος μικράν τινα αὐτῶν οἴοιτο ῥοπὴν εἷ- 
ναι καὶ προσόντων καὶ ἀπόντων. 

1ὅ Πορευομένων δὲ ἐπεὶ νὺξ ἐπεγένετο, λέγεται φῶς 
τῷ Κύρῳ καὶ τῷ στρατεύματι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προφα- 
νὲς γενέσϑαι, ὥστε πᾶσι μὲν φρίκην ἐγγίγνεσθαι πρὸς 
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τὸ θεῖον, ϑάρρος δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους. ὡς δ᾽ εὔ- 
ξωνοί τε καὶ ταχὺ ἐπορεύοντο, εἰκότως πολλήν τε 
ὁδὸν διήνυσαν καὶ ἅμα κνέφα πλησίον γίγνονται τοῦ 

τῶν Ὑρχανίων στρατεύματος. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγ- 18 

γελοι, καὶ τῷ Κύρῳ λέγουσιν ὅτι οὗτοί εἰσιν οἵ σφέ- 
τερον" τῷ τε γὰρ ὑστάτους εἶναι γιγνώσκειν ἔφασαν 
καὶ τῷ πλήϑει τῶν πυρῶν" ἐκ τούτου πέμπει τὸν ἕτε- 11 
ρὸν αὐτῶν πρὸς αὐτούς, προστάξας λέγειν, εἰ φίλοι 

εἰσίν, ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας" 

συμπέμπει δέ τινα καὶ τῶν σὺν ἑαυτῷ καὶ λέγειν ἐχέ- 
λευσε τοῖς Ὑρχανίοις ὅτε ὡς ἂν ὁρῶσιν αὐτοὺς προῦσ- 
φερομένους, οὕτω καὶ αὐτοὶ ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὃ 
μὲν μένει τῶν ἀγγέλων παρὰ τῷ Κύρῳ, ὃ δὲ προσ- 
ἐλαύνει πρὸς τοὺς Ὑρκανίους. ἐν ᾧ δ᾽ ἐσκόπει τοὺς 18 

Ὡρχανίους ὁ Κῦρος ὅ,τι ποιήσουσιν, ἐπέστησε τὸ 

στράτευμα" παρελαύνουσι δὲ πρὸς αὐτὸν οὗ τῶν Μή- 

δῶν προεστηκότες χαὶ ὁ Τιγράνης καὶ ἐπερωτῶσι τί 

δεῖ ποιεῖν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλη- 

σίον Ὑρχανίων στράτευμα καὶ οἴχεται ὃ ἕτερος τῶν 

ἀγγέλων πρὸς αὐτοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν αὐ- 

τῷ. ἐροῦντες, εἰ φίλοι εἰσίν, ὑπαντιάξειν τὰς δεξιὰς 

ἀνατείναντας πάντας. ἢν μὲν οὖν οὕτω ποιῶσι, δεξι- 
οὔσϑέ τε αὐτοὺς καϑ᾿ ὃν ἂν ἦ ἕκαστος καὶ ἅμα ϑαρ- 
ρύνετε. ἢν δὲ ὅπλα αἴρωνται ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι, 

τούτων, ἔφη, εὐθὺς δεῖ πρώτων πειρᾶσϑαι μηδένα 
λιπεῖν. ὁ μὲν τοιαῦτα παρήγγειλεν. οὗ δὲ Ὑρκάνιοι 19 

ἀκούσαντες τῶν ἀγγέλων ἥἤσϑησάν τε καὶ ἀναπηδή- 

σαντες ἐπὶ τοὺς ἵππους παρῆσαν τὰς δεξιάς, ὥσπερ 

εἴρητο, προτείνοντες" οὗ ὃὲ Μῆδοι καὶ Πέρσαι ἀντ- 
εδεξιοῦντό τε αὐτοὺς καὶ ἐϑθάρρυνον. ἐκ τούτου δὴ ὃ 20 

ΧΡΟΠΟΡἢ. Ογτορ. τθο. ἃ. Ηὰσ. 9 
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Κῦρος λέγει, Ἡμεῖς μὲν δή, ὦ Ὑρχάνιοι, ἤδη ὑμῖν 
πιστεύομεν" καὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ πρὸς ἡμᾶς οὕτως ἔχειν. 
τοῦτο δ᾽, ἔφη. πρῶτον ἡμῖν εἴπατε πόσον ἀπέχει ἐν- 

ϑένδε ἔνϑα αἱ ἀρχαί εἰσι τῶν πολεμίων καὶ τὸ ἀϑρό- 
ον αὐτῶν. οἵ δ᾽ ἀπεκρίναντο ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἢ πα- 
ρασάγγην. 

21 ᾿Ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὃ Κῦρος. ᾽άγετε δή, ἔφη. ὦ 
ἄνδρες Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὑμεῖς ὦ Ὑρκάνιοι, ἤδη 
γὰρ καὶ πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς συμμάχους καὶ κοινωνοὺς 
διαλέγομαι, εὖ χρὴ εἰδέναι νῦν ὅτι ἐν τοιούτῳ ἐσμὲν 
ἔνϑα δὴ μαλακισάμενοι μὲν πάντων ἂν τῶν χαλεπω- 

τάτων τύχοιμεν" ἴσασι γὰρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν" 
ἣν δὲ τὸ καρτερὸν ἐμβαλόμενοι ἴωμεν δώμῃ καὶ ϑυ- 
μῷ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, αὐτίκα μάλ᾽ ὄψεσϑε ὥσπερ 
δούλων ἀποδιδρασκόντων ηὑρημένων τοὺς μὲν ἱχετεύ- 

οντας αὐτῶν, τοὺς δὲ φεύγοντας, τοὺς δ᾽ οὐδὲ ταῦτα 

φρονεῖν δυναμένους. ἡττημένοι τε γὰρ ὄψονται ἡμᾶς 
καὶ οὔτε οἰόμενοι ἥξειν οὔτε συντεταγμένοι οὔτε μά- 

923 χεῦϑαι παρεσκευασμένοι κατειλημμένοι ἔσονται. εἰ 
οὖν ἡδέως βουλόμεϑα καὶ δειπνῆσαι καὶ νυχτερεῦσαι 

καὶ βιοτεύειν τὸ ἀπὸ τοῦδε, μὴ δῶμεν αὐτοῖς σχολὴν 
μήτε βουλεύσασϑαι μήτε παρασκευάσασϑαι ἀγαϑὸν 

αὑτοῖς μηδέν, μηδὲ γνῶναι πάμπαν ὅτι ἄνϑρωποί ἐσ- 

μεν, ἀλλὰ γέρρα καὶ κοπέδας καὶ σαγάρεις ἅπαντα 
23 χαὶ πληγὰς ἥκειν νομιζόντων. καὶ ὑμεῖς μέν, ἔφη, ὦ 

Ὑρχάνιοι, ὑμᾶς αὐτοὺς προπετάσαντες ἡμῶν πορεύ- 

εσϑε ἔμπροσϑεν, ὅπως τῶν ὑμετέρων ὅπλων ὁρωμέ- 
νῶν λανϑάνωμεν ὅτι πλεῖστον χρόνον. ἐπειδὰν δ᾽ 
ἐγὼ πρὸς τῷ στρατεύματι γένωμαι τῶν πολεμίων, 

παρ᾽ ἐμοὶ μὲν καταλίπετε ἕκαστοι τάξιν ἱππέων, ἧ, 
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ἄν τι δέῃ, χρῶμαι μένων παρὰ τὸ στρατόπεδον. ὑμῶν 24 

ὃὲ οἱ μὲν ἄρχοντες καὶ οἵ πρεσβύτεροι ἐν τάξει ἀϑρό- 
θὲ ἐλαύνετε. εἰ σωφρονεῖτε, ἵνα μήποτε ἀϑρόῳ τινὶ 

ἐντυχόντες ἀποβιασϑῆτε. τοὺς ὃὲ νεωτέρους ἐφίετε 
διώκειν" οὗτοι ὃὲ χαινόντων᾽ τοῦτο γὰρ ἀσφαλέστα- 
τον. νῦν ὡς ἐλαχίστους τῶν πολεμίων λιπεῖν. ἢν δὲ 2ῦ 
νικῶμεν, ἔφη. ὃ πολλοῖς δὴ χρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέ- 

τρεψε, φυλάξασϑαι δεῖ τὸ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τραπέσϑαι" 

ὡς ὃ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ᾽ ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σκχευοφό- 
ρος᾽ καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ χρῆσϑαι ἤδη τούτῳ ὡς 
ἀνδραπόδῳ. ἐκεῖνο ὃὲ χρὴ γνῶναι ὅτι οὐδέν ἐστι 30 
κερδαλεώτερον τοῦ νικᾶν ὃ γὰρ χρατῶν ἅμα πάντα 
συνήρπακε, καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ 

χρήματα καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. πρὸς ταῦτα τοῦτο 

μόνον ὁρᾶτε ὕπως τὴν νίκην διασωξώμεθϑα" ἐὰν γὰρ 
κρατηϑῇ. καὶ αὐτὸς ὁ ἁρπάζων ἔχεται. καὶ τοῦτο ἅμα 

διώκοντες μέμνησϑε, ἥκειν πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φάους 

ὄντος᾽ ὡς σχότους γενομένου οὐδένα ἔτι προσδεξό- 

μεϑα. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους 21 

καὶ ἐχέλευεν ἅμα πορευομένους τοῖς ἑαυτοῦ ἕκαστον 
δεχαδάρχοις ταὐτὰ σημαίνειν" ἐν μετώπῳ γὰρ ἦσαν οἵ 
δεκάδαρχοι. ὥστε ἀκούειν: τοὺς ὃὲ δεκαδάρχους τῇ 
δεκάδι ἕκαστον κελεύειν παραγγέλλειν. ἐκ τούτου προ- 

ἡγοῦντο μὲν οἵ Ὑρχάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων 
σὺν τοῖς Πέρσαις ἐπορεύετο" τοὺς δὲ ἱππέας ἑκατέρω- 

ϑεν, ὥσπερ εἰχός,. παρέταξε. τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ 38 

φῶς ἐγένετο, οἵ μὲν ἐθαύμαζον τὰ ὁρώμενα, οἱ δ᾽ ἐγί- 

γνωῶσχον ἤδη. οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ δ᾽ ἐβόων, οἱ δ᾽ 
ἔλυον ἵππους. οἱ δὲ συνεσκευάζοντο. οἵ δ᾽ ἐρρίπτουν 

9 Ἐ 



192 11Β. 17. ΟΑΡ. Τ|. 

τὰ ὅπλα ἀπὸ τῶν ὑποξυγίων, οἱ δ᾽ ὡπλίζοντο, οἱ δ᾽ 

ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς ἵππους, οἱ δ᾽ ἐχαλίνουν, οἵ δὲ 
τὰς γυναῖκας ἀνεβίέβαζον ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ τὰ 
πλείστου ἄξια ἐλάμβανον ὡς διασωσόμενοι, οἵ δὲ κατ- 
ορύττοντες τὰ τοιαῦτα ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς 

φυγὴν ὥρμων" οἴεσϑαι δὲ δεῖ καὶ ἄλλα πολλά τε καὶ 
παντοδαπὰ ποιεῖν αὐτούς, πλὴν ἐμάχετο οὐδείς. ἀλλ᾽ 

29 ἀμαχητὶ ἀπώλλυντο. Κροῖσος δὲ ὃ “υδῶν βασιλεύς, 
ὡς ϑέρος ἦν, τάς τε γυναῖχας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις 

προαπεπέμψατο τῆς νυχτός, ὡς ἂν δᾷον πορεύοιντο 
κατὰ ψῦχος, καὶ αὐτὸς ἔχων τοὺς ἱππέας ἐπηκολού- 

80 ει. καὶ τὸν Φρύγα τὰ αὐτὰ ποιῆσαί φασι τὸν τῆς 

παρ᾿ Ἑλλήσποντον ἄρχοντα Φρυγίας. ὡς δὲ παρή- 
σϑοντο τῶν φευγόντων καὶ καταλαμβανόντων αὐτούς, 
πυϑόμενοι τὸ γιγνόμενον ἔφευγον δὴ καὶ αὐτοὶ ἀνὰ 

81 χράτος. τὸν δὲ τῶν Καππαδοχῶν βασιλέα καὶ τὸν 
τῶν ᾿Δραβίων ἔτι ἐγγὺς ὄντας καὶ ὑποστάντας ἀϑωρα- 

κίστους κατακαίνουσιν οὗ Ὑρχάνιοι. τὸ δὲ πλεῖστον 
ἦν τῶν ἀποϑανόντων ᾿Ασσυρίων καὶ ᾿“ραβίων" ἐν γὰρ 
τῇ αὑτῶν ὄντες χώρα ἀσυντονώτατα πρὸς τὴν πορεί- 

82 αν εἶχον. οἵ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι, οἷα δὴ εἰ- 
κὸς κρατοῦντας, τοιαῦτα ἐποίουν διώκοντες. ὃ δὲ Κῦ- 
ρος τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱππέας καταλειφϑέντας περι- 
ελαύνειν ἐκέλευε τὸ στρατόπεδον, καὶ εἴ τινας σὺν 
ὅπλοις ἴδοιεν ἐξιόντας, κατακαίνειν" τοῖς δ᾽ ὑπομέ-. 

νουσιν ἐκήρυξεν, ὑπόδσοι τῶν πολεμίων στρατιωτῶν 

ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν τὰ 
ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταῖς σκηναῖς 

καταλείπειν: ὅστις δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι. αὐτίκα τῆς 

κεφαλῆς στερήσεσϑαι" τὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχον- 
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τες ἐν τάξει περιέστασαν. οὗ μὲν δὴ τὰ ὅπλα ἔχοντες 33 
ἐρρίπτουν, ἀποφέροντες εἰς ἕν χωρίον ὅποι ἐκέλευε" 

χαὶ ταῦτα μὲν οἷς ἐπέταξεν ἔχαον. 
Ὁ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλθον μὲν οὔτε σῖτα 84 

οὔτε ποτὰ ἔχοντες. ἄνευ δὲ τούτων οὔτε στρατεύεσϑαι 

δυνατὸν οὔτ᾽ ἄλλο ποιεῖν οὐδέν. σχοπῶν δ᾽ ὕπως ἂν 

κάλλιστα καὶ τάχιστα ταῦτα γένοιτο. ἐνθυμεῖται ὅτι 

ἀνάγκη πᾶσι τοῖς στρατευομένοις εἶναί τινα ὅτῳ καὶ 

σκηνῆς μελήσει καὶ ὕπως τἀπιτήδεια παρεσκευασμένα 

τοῖς στρατιώταις εἰσιοῦσιν ἔσται. καὶ τοίνυν ἔγνω 85 

ὅτε τούτους εἰκὸς μάλιστα πάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

νῦν κατειλῆφϑαι ἦν διὰ τὸ ἀμφὶ συσκευασίαν ἔχειν" 
ἐχήρυξε δὴ παρεῖναι τοὺς ἐπιτρόπους πάντας" εἰ δέ 

που μὴ εἴη ἐπίτροπος, τὸν πρεσβύτατον ἀπὸ σκηνῆς" 

τῷ δὲ ἀπειϑοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ ἀνεῖπεν. οἵ δὲ 
ὁρῶντες καὶ τοὺς δεσπότας πειϑομένους ταχὺ ἐπεί- 

ϑοντο. ἐπεὶ δὲ παρεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐκέλευε κα- 

ϑίζεσθϑαι αὐτῶν ὅσοις ἐστὶ πλέον ἢ δυοῖν μηνοῖν ἐν 

τῇ σχηνῇ τἀπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖϑις 86 
ἐκέλευεν ὕσοις μηνὸς ἦν" ἐν τούτῳ σχεδὸν πάντες ἐχα- 

ϑίξοντο. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔμαϑεν, εἶπεν ὧδε αὐτοῖς" 51 

Δγετέ νυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, οἵ τινες ὑμῶν τὰ μὲν 

καχὰ μισεῖτε, μαλακοῦ δέ τινος παρ᾽ ἡμῶν βούλοισϑ᾽ 
ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήϑητε προϑύμως ὕπως διπλάσια 

ἐν τῇ σκηνῇ ἑκάστῃ σῖτα καὶ ποτὰ παρεσκευασμένα ἢ 

ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς οἰκέταις καϑ᾽ ἡμέραν ἐποι- 

εἴτε" καὶ τἄλλα δὲ πάντα ὁπόσα καλὴν δαῖτα παρέξει 
ἕτοιμα ποιεῖτε, ὡς αὐτίκα μάλα παρέσονται ὁπότεροι 
ἂν χρατῶσι, καὶ ἀξιώσουσιν ἔκπλεω ἔχειν πάντα τά- 
πιτήδεια. εὖ οὖν ἴστε ὅτι συμφέροι ἂν ὑμῖν ἀμέμπτως 
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88 δέχεσϑαι τοὺς ἄνδρας. οὗ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἀκούσαντες 
πολλῇ σπουδῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον" ὁ δὲ συγ- 
καλέσας τοὺς ταξιάρχους ἔλεξε τοιάδε. ᾿άἄνδρες φίλοι, 
γιγνώσκω μὲν ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡμῖν προτέροις τῶν 
ἀπόντων συμμάχων ἀρίστου τυχεῖν καὶ τοῖς μάλιστα 

ἐσπουδασμένοις σίτοις καὶ ποτοῖς χρῆσϑαι" ἀλλ᾽ οὔ 

μοι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς 
ἢ τὸ τῶν συμμάχων ἐπιμελεῖς φανῆναι, οὐδ᾽ ἂν αὕτη 

ἡ εὐωχία ἰσχυροτέρους τοσοῦτον ποιῆσαι ὅσον εἰ δυ- 
89ναΐίμεϑα τοὺς συμμάχους προϑύμους ποιεῖσϑαι. εἰ δὲ 

τῶν νυνὶ διωκόντων καὶ κατακαινόντων τοὺς ἡμετέ- 
ρους πολεμίους καὶ μαχομένων, εἴ τις ἐναντιοῦται, 

τούτων δόξομεν οὕτως ἀμελεῖν ὥστε καὶ πρὶν εἰδέναι 

πῶς πράττουσιν ἠριστηκότες φαίνεσϑαι, ὅπως μὴ αἱ- 

σχροὶ μὲν φανούμεϑα, ἀσϑενεῖς δ᾽ ἐσόμεϑα συμμάχων 

ἀποροῦντες. τὸ δὲ τῶν κινδυνευόντων καὶ πονούντων 
ἐπιμεληϑῆναι ὅπως εἰσιόντες τἀπιτήδεια ἕξουσιν. αὕτη 

ἂν ἡμᾶς ἡ ϑοίνη πλείω εὐφράνειεν, ὡς ἐγώ φημι, ἢ 
Δἀ0τὸ παραχρῆμα τῇ γαστρὶ χαρίδασϑαι. ἐννοήσατε δ᾽. 

ἔφη, ὡς εἰ μηδ᾽ ἐκείνους αἰσχυντέον ἦν, οὐδ᾽ ὡς 
ἡμῖν νῦν προσήκει οὔτε πλησμονῆς πω οὔτε μέϑης" 

οὐ γάρ πω διαπέπραχται ἡμῖν ἃ βουλόμεθα, ἀλλ᾽ αὖ 
τὰ πάντα νῦν ἀκμάζει ἐπιμελείας δεόμενα. ἔχομεν γὰρ 

ἐν τῷ στρατοπέδῳ πολεμίους πολλαπλασίους ἡμῶν αὐ- 
τῶν, καὶ τούτους λελυμένους" οὺς καὶ φυλάττεσϑαι 
ἔτι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅπως ὧσι καὶ οἵ ποιή- 
σοντες ἡμῖν τἀπιτήδεια' ἔτι δ᾽ οἱ ἱππεῖς ἡμῖν ἄπεισι, 
φροντίδα παρέχοντες ποῦ εἰσι" κἂν ἔλθωσιν, εἰ παρα- 

Δι μενοῦσιν. ὥστ᾽, ὦ ἄνδρες, νῦν μοι δοκεῖ τοιοῦτον 
σῖτον ἡμᾶς προσφέρεσϑαι δεῖν καὶ τοιοῦτον ποτὸν 
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ὁποῖον ἄν τις οἴεται μάλιστα σύμφορον εἶναι πρὸς τὸ 
μήτε ὕπνου μήτε ἀφροσύνης ἐμπίμπλασϑαι. ἔτι δὲ καὶ 43 

χρήματα πολλά ἐστιν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ὧν οὐκ ἀγ- 
νοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν κοινῶν ὄντων τοῖς συγκατειλη- 
φόσι νοσφίσασϑαι ὁπόσα ἂν βουλώμεϑα᾽ ἀλλ᾽ οὔ μοι 
δοκεῖ τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἶναι τοῦ δικαίους φαι- 

ψομένους ἐκείνοις τούτῳ πρίασϑαι ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς 
ἢ νῦν ἀσπάξεσϑαι ἡμᾶς. δοκεῖ δέ μοι, ἔφη, καὶ τὸ 438 

νεῖμαι τὰ χρήματα, ἐπειδὰν ἔλθωσι. Μήδοις καὶ Ὑρ- 
χανίοις καὶ Τιγράνῃ ἐπιτρέψαι" καὶ ἤν τι μεῖον ἡμῖν 

δάσωνται, κέρδος ἡγεῖσϑαι" διὰ γὰρ τὰ κέρδη ἥδιον 

ἡμῖν παραμενοῦσι. τὸ μὲν γὰρ νῦν πλεονεκτῆσαι ὀλι- 44 

γοχρόνιον ἂν ἡμῖν τὸν πλοῦτον παράσχοι᾽ τὸ δὲ ταῦ- 
τὰ προεμένους ἐκεῖνα κτήσασϑαι ὅϑεν ὁ πλοῦτος φύ- 

ἕται, τοῦτο, ὡς ἐγὼ δοκῶ, ἀεναώτερον ἡμῖν δύναιτ᾽ 

ἂν τὸν ὄλβον καὶ πᾶσι τοῖς ἡμετέροις παρέχειν. οἷ- 45 
μαι δ᾽, ἔφη, καὶ οἴκοι ἡμᾶς τούτου ἕνεκα ἀσκεῖν καὶ 
γαστρὸς κρείττους εἶναι καὶ κερδέων ἀκαίρων, ἵν᾽, εἴ 

ποτε δέοι, δυναίμεϑα αὐτοῖς συμφόρως χρῆσϑαι" ποῦ 

δ᾽ ἂν ἐν μείζοσι τῶν νῦν παρόντων ἐπιδειξαίμεϑ᾽ ἂν 
τὴν παιδείαν ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ. ὃ μὲν οὕτως εἶπε. 46 
συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ Ὑστάσπας ἀνὴρ Πέρσης τῶν ὁμοτί- 

μῶν ὧδε" Δεινὸν γάρ τἂν εἴη, ὦ Κῦρε, εἰ ἐν ϑήρα 
μὲν πολλάκις ἄσιτοι καρτεροῦμεν, ὅπως ϑηρίον τι ὑπο- 

χείριον ποιησώμεϑα καὶ μάλα μικροῦ ἴσως ἄξιον" ὄλ- 

βον δὲ ὅλον πειρώμενοι ϑηρᾶν εἰ ἐμποδών τι ποιη- 
σαίμεϑα γενέσϑαι ἡμῖν ἃ τῶν μὲν κακῶν ἀνθρώπων 

ἄρχει, τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς πείϑεται, οὐκ ἂν πρέποντα 
ἡμῖν δοχοῦμεν ποιεῖν. ὁ μὲν οὖν Ὑστάσπας οὕτως «1 
εἶπεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτα συνήνουν. ὃ δὲ Κῦ- 
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ρος εἶπεν, ἴἅγε δή, ἔφη, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν ταῦτα, 
πέμψατε ἀπὸ λόχου ἕκαστος πέντε ἄνδρας τῶν σπου- 

δαιοτάτων᾽ οὗτοι δὲ περιιόντες, οὺς μὲν ἂν δρῶσι 
πορσύνοντας τἀπιτήδεια, ἐπαινούντων" οὺὃς δ᾽ ἂν ἀμε- 

λοῦντας, κολαζόντων ἀφειδέστερον ἢ ὡς δεσπόται. 

οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. 
1Π- Τῶν δὲ Μήδων τινὲς ἤδη, οὗ μὲν ἁμάξας προ- 

ὠρμημένας καταλαβόντες καὶ ἀποστρέψαντες προσ- 

ἤλαυνον μεστὰς ὧν δεῖται στρατιά, οὗ δὲ καὶ ἁρμαμά- 
ξας γυναικῶν τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων, τῶν 
δὲ καὶ παλλακίδων διὰ τὸ κάλλος συμπεριαγομένων. 

9 ταύτας εἰληφότες προσῆγον. πάντες γὰρ ἔτι καὶ νῦν 

οὗ κατὰ τὴν᾽ ᾿Δ4σίαν στρατευόμενοι ἔχοντες τὰ πλεί- 
στου ἄξια στρατεύονται. λέγοντες ὅτ: μᾶλλον μάχοιντ᾽ 

ἂν εἰ τὰ φίλτατα παρείη" τούτοις γάρ φασιν ἀνάγκην 

εἶναι προϑύμως ἀλέξειν. ἴσως μὲν οὖν οὕτως ἔχει, 
ἴσως δὲ καὶ ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χαριζόμενοι. 

8 Ὁ δὲ Κῦρος ϑεωρῶν τὰ τῶν Μήδων ἔργα καὶ 
Ὑρκανίων ὥσπερ κατεμέμφετο καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς σὺν 
αὑτῷ, εἰ οἱ ἄλλοι τοῦτον τὸν χρόνον ἀκχμάξειν τὲ μᾶλ- 

λον ἑαυτῶν ἐδόκουν καὶ προσχτᾶσϑαί τι, αὐτοὶ δ᾽ ἐν 

ἀργοτέρᾳ χώρᾳ ὑπομένειν. καὶ γὰρ δὴ οἱ ἀπάγοντες 

καὶ ἀποδεικνύντες Κύρῳ ἃ ἦγον πάλιν ἀπήλαυνον, 

μεταδιώκοντες τοὺς ἄλλους" ταῦτα γὰρ σφίσιν ἔφασαν 

προστετάχϑαι ποιεῖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. δακνόμενος 

δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις ταῦτα μὲν ὅμως κατεχώριξε" 
συνεκάλει δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, καὶ στὰς ὅπου 

ἔμελλον πάντες ἀκούσεσϑαι τὰ βουλευόμενα λέγει τάδε. 

4 Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες φίλοι, εἰ κατάσχοιμεν τὰ νῦν 
προφαινόμενα, μεγάλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγαϑὰ 
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γένοιτο, μέγιστα δ᾽ ἂν εἰχότως ἡμῖν δι’ ὧν πράττε- 
ται, πάντες οἶμαι γιγνώσκομεν. ὕπως δ᾽ ἂν αὐτῶν 
ἡμεῖς κύριοι γιγνοίμεϑα, μὴ αὐτάρκεις ὄντες χκτήσα- 

σϑαι αὐτά, εἰ μὴ ἔσται οἰκεῖον ἱππικὸν Πέρδαις τοῦ- 

τὸ ἐγὼ οὐκέτι ὁρῶ. ἐννοεῖτε γὰρ δή, ἔφη" ἔχομεν ὕ 

ἡμεῖς οἵ Πέρσαι ὅπλα οἷς δοκοῦμεν τρέπεσϑαι τοὺς 
πολεμίους ὁμόσε ἰόντες" καὶ δὴ τρεπόμενοι πῶς ἢ 

ἱππέας ἢ τοξότας ἢ πελταστὰς ἄνευ ἵππων ὄντες δυ- 

ναΐίμεϑ᾽ ἂν φεύγοντας ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν; τίνες 

δ᾽ ἂν φοβοῖντο ἡμᾶς προσιόντες κακοῦν ἢ τοξόται ἢ 
ἀκοντισταὶ ἢ ἱππεῖς, εὖ εἰδότες ὅτι οὐδεὶς αὐτοῖς κίν- 

δυνος ὑφ᾽ ἡμῶν κακόν τι παϑεῖν μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν 
πεφυχότων δένδρων; εἰ δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. οὐκ ἔν- 6 
δηλον ὅτι οἵ νῦν παρόντες ἡμῖν ἱππεῖς νομίξουσι 
πάντα τὰ ὑποχείρια γιγνόμενα ἑαυτῶν εἶναι οὐχ ἧτ- 

τον ἢ ἡμέτερα, ἴσως δὲ νὴ Ζία καὶ μᾶλλον; νῦν μὲν 

οὖν οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει κατ᾿ ἀνάγκην. εἰ δ᾽ ἡμεῖς ἵππι- 
χὸν χτησαίμεϑα μὴ χεῖρον τούτων, οὐ πᾶσιν ἡμῖν 
καταφανὲς ὅτι τούς τ᾽ ἂν πολεμίους δυναίμεϑα καὶ 
ἄνευ τούτων ποιεῖν ὅσαπερ νῦν σὺν τούτοις. τούτους 

τε ἔχοιμεν ἂν τότε μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φρονοῦν- 

τας; ὑὗπότε γὰρ παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι βούλοιντο, ἧττον 

ἂν ἡμῖν μέλοι, εἰ αὐτοὶ ἄνευ τούτων ἀρκοῖμεν ἡμῖν 

αὐτοῖς. εἶεν" ταῦτα μὲν δὴ οἶμαι οὐδεὶς ἂν ἀντιγνω- 8 
μονήσειε μὴ οὐχὶ τὸ πᾶν διαφέρειν Περσῶν γενέσϑαι 

οἰχεῖον ἱππικόν ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε πῶς ἂν 

τοῦτο γένοιτο. ἄρ᾽ οὖν σχεψώμεϑα, εἰ βουλοίμεϑα 
χαϑιστάναι ἱππικόν. τί ἡμῖν ὑπάρχει καὶ τίνος ἐνδεῖ; 

οὐχοῦν ἵπποι μὲν οὗτοι πολλοὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατ- 9 
εἰλημμένοι καὶ χαλινοὶ οἷς πείϑονται καὶ τἄλλα ὅσα 
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δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρῆσϑαι. ἀλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δεῖ 
ἄνδρα ἱππέα χρῆσϑαι ἔχομεν, ϑώρακας μὲν ἐρύματα 
τῶν σωμάτων, παλτὰ δὲ οἷς καὶ μεϑιέντες καὶ ἔχον- 

10τὲς χρώμεϑ᾽ ἄν. τί δὴ τὸ λοιπόν; δῆλον ὅτι ἀνδρῶν 
δεῖ, οὐκοῦν τοῦτο μάλιστα ἔχομεν" οὐδὲν γὰρ οὕτως 
ἡμέτερόν ἐστιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις 
ἴσως ὅτι οὐκ ἐπιστάμεϑα. μὰ 4 οὐδὲ γὰρ τούτων 
τῶν ἐπισταμένων νῦν πρὶν μαϑεῖν οὐδεὶς ἠπίστατο. 

11 ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάνϑανον. καὶ 

πότερα παῖδές εἰσι φρονιμώτεροι ὥστε μαϑεῖν τὰ φρα- 

ζόμενα καὶ δεικνύμενα ἢ ἄνδρες; πότεροι δὲ ἃν μά- 
ϑῶσιν ἱχανώτεροι τῷ σώματι ἐχπονεῖν, οἵ παῖδες ἢ 

12 οἵ ἄνδρες; ἄλλὰ μὴν σχολή γε ἡμῖν μανϑάνειν ὅση 

οὔτε παισὶν οὔτε ἄλλοις ἀνδράσιν" οὔτε γὰρ τοξεύειν 

ἡμῖν μαϑητέον ὥσπερ τοῖς παισί: προεπιστάμεϑα γὰρ 

τοῦτο" οὔτε μὴν ἀκοντίξζειν' ἐπιστάμεϑα γὰρ καὶ τοῦ- 

το ἀλλ᾽ οὐδὲ μήν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς 
μὲν γεωργίαι ἀσχολίαν παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς 
δὲ ἄλλα οἰκεῖα" ἡμῖν δὲ στρατεύεσϑαι οὐ μόνον 6χο- 

18 λή, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. ἀλλὰ μὴν οὐχ ὥσπερ ἄλλα πολ- 

λὰ τῶν πολεμικῶν χαλεπὰ μέν, χρήσιμα δέ" ἱππικὴ 

δὲ οὐκ ἐν ὁδῷ μὲν ἡδίων ἢ αὐτοῖν τοῖν ποδοῖν πο- 

οεύεσϑαι; ἐν δὲ σπουδῇ οὐχ ἡδὺ ταχὺ μὲν φίλῳ παρα- 
γενέσϑαι, εἰ δέοι. ταχὺ δέ, εἴτε ἄνδρα εἴτε ϑῆρα 

δέοι διώκεσϑαι, καταλαβεῖν; ἐκεῖνο δὲ οὐχὶ εὐπετὲς 
τὸ ὅ,τι ἂν δέῃ ὅπλον φέρειν τὸν ἵππον τοῦτο συμφέ- 

τάρειν; οὔκουν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ φέρειν. ὅ 
γὲ μὴν μάλιστ᾽ ἄν τις φοβηϑείη, μὴ εἰ δεήσει ἐφ᾽ 
ἵππου κινδυνεύειν ἡμᾶς πρότερον πρὶν ἀκριβοῦν τὸ 
ἔργον τοῦτο, χἄπειτα μήτε πεζοὶ ἔτι ὦμεν μήτε πω 
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ἱππεῖς ἱκανοί, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχανον" ὅπου γὰρ 
ἂν βουλώμεϑα, ἐξέσται ἡμῖν πεξοῖς εὐθὺς μάχεσϑαι" 
οὐδὲν γὰρ τῶν πεζικῶν ἀπομαϑησόμεϑα ἱππεύειν μαν- 
ϑάνοντες. Κῦρος μὲν οὕτως εἶπε. Χρυσάντας δὲ συν- 1Ὁ 

ἀγορεύων αὐτῷ ὧδε ἔλεξεν. 
᾽4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη, οὕτως ἐπιϑυμῶ ἱππεύειν 

μαϑεῖν ὡς νομίζω, ἢν ἱππεὺς γένωμαι, ἄνϑρωπος 

πτηνὸς ἔσεσϑαι. νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ ἤν γ᾽ ἐξ τ 

ἴσου τῷ ϑεῖν ὁρμηϑεὶς ἀνθρώπων μόνον τῇ κεφαλῇ 
πρόσχω, κἂν ϑηρίον παραϑέον ἰδὼν δυνασϑῶ διατει- 

νάμενος φϑάσαι ὥστε ἀκοντέσαι ἢ τοξεῦσαι πρὶν πά- 
νυ πρόσω αὐτὸ γενέσϑαι. ἣν δ᾽ ἱππεὺς γένωμαι. δυ- 
νήσομαι μὲν ἄνδρα ἐξ ὄψεως μήκους καϑαιρεῖν" δυ- 

νήσομαι δὲ ϑηρία διώκων τὰ μὲν ἐκ χειρὸς παίειν 
καταλαμβάνων, τὰ δὲ ἀκοντίζειν ὥσπερ ἑστηκότα" [καὶ 

γὰρ ἐὰν ἀμφότερα ταχέα ἧ, ὅμως ἐὰν πλησίον γίγνη- 
ται ἀλλήλων, ὥσπερ τὰ ἑστηκότα ἐστίν.] ὃ δὲ δὴ μά- ττ 

λιστα δοχῶ ἕξώων, ἔφη, ἐξηλωκέναι ἱπποκενταύρους, 

εἰ ἐγένοντο, ὥστε προβουλεύεσϑαι μὲν ἀνϑροώπου 

φρονήσει, ταῖς δὲ χερσὶ τὸ δέον παλαμᾶσϑαι, ἵππου 
δὲ τάχος ἔχειν καὶ ἰσχύν, ὥστε τὸ μὲν φεῦγον αἱρεῖν, 
τὸ δ᾽ ὑπομένον ἀνατρέπειν, οὐκοῦν πάντα κἀγὼ ταῦ- 

τα ἱππεὺς γενόμενος συγκομίξομαι πρὸς ἐμαυτόν. προ- 18 

νοεῖν μέν γε ἕξω πάντα τῇ ἀνϑρωπίνῃ γνώμῃ. ταῖς 
δὲ χερσὶν ὁπλοφορήσω. διώξομαι δὲ τῷ ἵππῳ, τὸν δ᾽ 
ἐναντίον ἀνατρέψω τῇ τοῦ ἵππου ῥύμῃ, ἀλλ᾽ οὐ συμ- 
πεφυχὼς δεδήσομαι ὥσπερ οἵ ἱπποκένταυροι᾽ οὐλοῦν 19 
τοῦτό γε χρεῖττον ἢ συμπεφυκέναι. τοὺς μὲν γὰρ ἵππο- 

κενταύρους οἶμαι ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν ἀν- 
ϑρώποις ηὑρημένων ἀγαϑῶν ὕπως δεῖ χρῆσϑαι, πολ- 



140 ΠΒ. ΤΥ ΌΟΑΡ ΤΗΣ ν. 

λοῖς δὲ τῶν ἵπποις πεφυκότων ἡδέων πῶς αὐτῶν χρὴ 
50 ἀπολαύειν. ἐγὼ δὲ ἣν ἱππεύειν μάϑω, ὅταν μὲν ἐπὶ 

τοῦ ἵππου γένωμαι. τὰ τοῦ ἱπποκενταύρου δήπου δια- 

πράξομαι' ὅταν δὲ χαταβῶ, δειπνήσω καὶ ἀμφιέσο- 

μαι καὶ καϑευδήσω ὥσπερ οὗ ἄλλοι ἄνϑρωποι" ὥστε 

τί ἄλλο ἢ διαιρετὸς ἱπποκένταυρος καὶ πάλιν σύνϑε- 
21 τὸς γίγνομαι; ἔτι δ᾽, ἔφη, καὶ τοῖσδε πλεονεκτήσω 

τοῦ ἱπποκενταύρου" ὃ μὲν γὰρ δυοῖν ὀφϑαλμοῖν ἑώρα 
τε καὶ δυοῖν ὥτοιν ἤκουεν" ἐγὼ δὲ τέτταρσι μὲν ὀφ- 

ϑαλμοῖς τεχμαροῦμαι, τέτταρσι δὲ ὠσὶν αἰσϑήσομαι" 
πολλὰ γάρ φασι καὶ ἵππον ἀνθρώπῳ τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
προορῶντα δηλοῦν, πολλὰ δὲ τοῖς ὠσὶν προακούοντα 
σημαίνειν. ἐμὲ μὲν οὖν, ἔφη, γράφε τῶν ἱππεύειν 

ὑπερεπιϑυμούντων. Νὴ τὸν 41΄. ἔφασαν οἱ ἄλλοι πάν- 
οῶτες, καὶ ἡμᾶς γε. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει, Τί 

οὖν, ἔφη. ἐπεὶ σφόδρα ἡμῖν δοκεῖ ταῦτα, εἰ καὶ νό- 
μον ἡμῖν αὐτοῖς ποιησαίμεϑα αἰσχρὸν εἶναι, οἷς ἂν 
ἵππους ἐγὼ πορίσω, ἤν τις φανῇ πεξῇ ἡμῶν πορευ- 

ὄμενος. ἤν τε πολλὴν ἤν τὲ ὀλίγην ὁδὸν δέῃ διελ- 

ϑεῖν; ἵνα καὶ παντάπασιν ἱπποκενταύρους ἡμᾶς οἴων- 

28 ται ἄνϑρωποι εἶναι. ὁ μὲν οὕτως ἐπήρετο, οἵ δὲ πάν- 
τες συνήνεσαν' ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐξ ἐκείνου χρῶνται 
Πέρσαι οὕτω, καὶ οὐδεὶς ἂν τῶν καλῶν κἀγαϑῶν 
ἑχὼν ὀφϑείη Περσῶν οὐδαμῇ πεζὸς ἐών. οὗ μὲν δὴ 

ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. 

ΤΥ, Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἔξω μέσου ἡμέρας, προσήλαυνον 
μὲν" οὗ Μῆδοι ἱππεῖς καὶ Ὑρχάνιοι, ἵππους τε ἄγον- 

τες αἰχμαλώτους καὶ ἄνδρας" ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρ- 

 εδίδοσαν, οὐ κατέκανον" ἐπεὶ δὲ προσήλασαν, πρῶτον 
μὲν αὐτῶν ἐπυνθάνετο ὃ Κῦρος εἰ σωϑεῖεν πάντες 

ἵν... 
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αὐτῶ" ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔφασαν, ἐκ τούτου ἠρώτα τί 
ἔπραξαν. οἱ δὲ διηγοῦντο ἅ τ᾽ ἐποίησαν καὶ ὡς ἀν- 
δρείως ἕκαστα ἐμεγαληγόρουν. ὃ ὃὲ διήκουέ τε ἡδέως 8 

πάντων ἃ ἐβούλοντο λέγειν" ἔπειτα δὲ καὶ ἐπήνεσεν 
αὐτοὺς οὕτως" ᾿4λλὰ καὶ δῆλοί τοι, ἔφη, ἐστὲ ὅτι ἄν- 
δρες ἀγαϑοὶ ἐγένεσϑε' καὶ γὰρ μείξους φαίνεσϑε καὶ 

καλλίους καὶ γοργότεροι ἢ πρόσϑεν ἰδεῖν. ἐκ δὲ τού- 4 

του ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν διήλα- 

σαν καὶ εἰ οἰχκοῖτο ἡ χώρα. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ πολ- 
λὴν διελάσειαν καὶ πᾶσα οἰκοῖτο καὶ μεστὴ εἴη καὶ 
οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ σίτου καὶ 

πάντων ἀγαϑῶν. Δυοῖν ἄν, ἔφη. ἐπιμελητέον ἡμῖν ὃ 

εἴη, ὅπως τε χρείττους ἐσόμεϑα τῶν ταῦτα ἐχόντων 

καὶ ὕπως αὐτοὶ μενοῦσιν" οἰκουμένη μὲν γὰρ χώρα 
πολλοῦ ἄξιον χτῆμα᾽ ἐρήμη δ᾽ ἀνθρώπων οὖσα ἐρήμη 
καὶ τῶν ἀγαϑῶν γίγνεται. τοὺς μὲν οὖν ἀμυνομένους, ὁ 

ἔφη, οἶδα ὅτι κατεκάνετε, ὀρθῶς ποιοῦντες" τοῦτο γὰρ 

μάλιστα σώξει τὴν νίκην τοὺς δὲ παραδιδόντας αἰχ- 
μαλώτους ἠγάγετε: οὺἣς εἰ ἀφείημεν, τοῦτ᾽ αὖ σύμφο- 

ρον ἄν, ὡς ἐγώ φημι, ποιήσαιμεν" πρῶτον μὲν γὰρτ 

νῦν οὐκ ἂν φυλάττεσϑαι οὐδὲ φυλάττειν ἡμᾶς τού- 
τους δέοι, οὐδ᾽ αὖ σιτοποιεῖν τούτοις". οὐ γὰρ λιμῷ 
γε δήπου κατακανοῦμεν αὐτούς" ἔπειτα δὲ τούτους 

ἀφέντες πλείοσιν αἰχμαλώτοις χρησόμεϑα. ἢν γὰρ 8 

χρατῶμεν τῆς χώρας, πάντες ἡμῖν οἵ ἐν αὐτῇ οἰκοῦν- 

τες αἰχμάλωτοι ἔσονται" μᾶλλον δὲ τούτους ξῶντας 
ἰδόντες καὶ ἀφεϑέντας μενοῦσιν οἵὗ ἄλλοι καὶ πείϑε- 
σϑαι αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μάχεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν 
οὕτω γιγνώσκω" εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον. λεγέτω. 
οὗ δὲ ἀχούσαντες συνήνουν ταῦτα ποιεῖν. οὕτω δὴ ὃ 9 
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το Κῦρος καλέσας τοὺς αἰχμαλώτους λέγει τοιάδε" "Ἅ4ν- 

δρες, ἔφη. νῦν τὲ ὅτι ἐπείϑεσϑε τὰς ψυχὰς περιεποι- 

ἤσασϑε, τοῦ τε λοιποῦ. ἣν οὕτω ποιῆτε, οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

καινὸν ἔσται ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ οὐχ ὃ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν 
ὅσπερ καὶ πρότερον" οἰχήδετε δὲ τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ 
χώραν τὴν αὐτὴν ἐργάσεσϑε καὶ γυναιξὶ ταῖς αὐταῖς 

συνοικήσετε καὶ παίδων τῶν ὑμετέρων ἄρξετε ὥσπερ 

ιττνῦν" ἡμῖν μέντοι οὐ μαχεῖσϑε οὐδὲ ἄλλῳ οὐδενί" ἡνί- 
κα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχούμε- 
ϑα. ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑμῖν στρατεύειν, 
τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς κομίσατε' καὶ τοῖς μὲν κομίζου- 
σιν ἔσται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως" ὁπόσοι δ᾽ ἂν 

τὰ πολεμικὰ μὴ ἀποφέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους ἡμεῖς 

12 χαὶ δὴ στρατευσόμεϑα. ἐὰν δέ τις ὑμῶν καὶ ἰὼν ὡς 

ἡμᾶς εὐνοϊχῶς καὶ πράττων τι καὶ διδάσκων φαίνη- 

ται. τοῦτον ἡμεῖς ὡς εὐεργέτην καὶ φίλον, οὐχ ὡς 

δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε 
18 χαὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. ἣν δ᾽ ἄρα, ἔφη, ὑμῶν 

βουλομένων ταῦτα μὴ πείϑωνταί τινες, ἐπὶ τούτους 

ἡμᾶς ἄγετε, ὕπως ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ἐκεῖνοι ὑμῶν ἄρ- 

χωσιν. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν" οἱ δὲ προσεκύνουν τὲ 
χαὶ ὑπισχνοῦντο ταῦτα ποιήσειν. 

ν. Ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ὥχοντο, ὃ Κῦρος εἶπεν, Ὥρα 
δή, ὦ Μῆδοι καὶ ᾿άρμένιοι, δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν" παρ- 
εσκεύασται δὲ ὑμῖν τἀπιτήδεια ὡς ἡμεῖς βέλτιστα 
ἐδυνάμεϑα. ἀλλ᾽ ἴτε καὶ ἡμῖν πέμπετε τοῦ πεποιημέ- 
νου σίτου τὸν ἥμισυν" ἱκανὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίη- 
ται ὄψον δὲ μὴ πέμπετε μηδὲ πιεῖν" ἱκανὰ γὰρ ἔχο- 

μὲν παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παρεσκευασμένα. καὶ ὑμεῖς δέ, 
ὦ Ὑρκάνιοι, ἔφη. διάγετε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς σκηνάς, τοὺς 
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μὲν ἄρχοντας ἐπὶ τὰς μεγίστας. γιγνώσκετε δέ, τοὺς 

δ᾽ ἄλλους ὡς ἂν δοκῇ κάλλιστα ἔχειν" καὶ αὐτοὶ δὲ 
δειπνεῖτε ὅπουπερ ἥδιστον ὑμῖν. σῷ μὲν γὰρ ὑμῖν 

καὶ ἀκέραιοι αἵ σκηναί: παρεσκεύασται δὲ καὶ ἐνθά- 
δὲ ὥσπερ καὶ τούτοις. καὶ τοῦτο δὲ ἴστε ἀμφότεροι 8 
ὅτι τὰ μὲν ἔξω ὑμῖν ἡμεῖς νυχτοφυλακήδομεν. τὰ δ᾽ 
ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε καὶ τὰ ὕπλα εὖ τίϑεσϑε" 

οὗ γὰρ ἐν ταῖς σκηναῖς οὔπω φίλοι ἡμῖν. οἱ μὲν δὴ 4 
“Μῆδοι καὶ οὗ ἀμφὶ Τιγράνην ἐλοῦντο, καί, ἦν γὰρ 
παρεσκευασμένα, ἱμάτια μεταλαβόντες ἐδείπνουν. καὶ 

οὗ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον τἀπιτήδεια᾽ καὶ τοῖς Πέρδαις 

ὃξΣ ἔπεμπον τῶν ἄρτων τοὺς ἡμίσεις. ὄψον ὃὲ οὐκ 

ἔπεμπον οὐδ᾽ οἶνον, οἰόμενοι ἔχειν τοὺς ἀμφὶ Κῦρον 
ἔτει ἄφϑονα ταῦτα. ὃ δὲ Κῦρος ταῦτα ἔλεγεν, ὄψον 

μὲν τὸν λιμόν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποτα- 
μοῦ. ὃ μὲν οὖν Κῦρος δειπνίσας τοὺς Πέρσας, ἐπεὶ ὃ 

συνεσχότασε, κατὰ πεμπάδας καὶ κατὰ δεκάδας πολ- 

λοὺς αὐτῶν διέπεμψε καὶ ἐκέλευσε κύκλῳ τοῦ στρατο- 
πέδου χρυπτεύειν, νομίζων ἅμα μὲν φυλακὴν ἔσεσϑαι. 

ἄν τις ἔξωϑεν προσίῃ, ἅμα δέ, ἄν τις ἔξω φέρων χρή- 

ματὰ ἀποδιδράσχῃ, ἁλώσεσϑαι αὐτόν" καὶ ἐγένετο οὕ- 
τῶ πολλοὶ μὲν γὰρ ἀπεδίδρασκον, πολλοὶ δὲ ἑάλω- 
σαν. ὃ δὲ Κῦρος τὰ μὲν χρήματα τοὺς λαβόντας εἴα ὁ 

ἔχειν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀποσφάξαι ἐκέλευσεν" ὥστε 
τοῦ λοιποῦ οὐδὲ βουλόμενος ἂν ηὗρες ῥαδίως τὸν 
νύχτωρ πορευόμενον. οὗ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτω διῆ-τ 

γον" οἱ δὲ Μῆδοι καὶ εὐωχοῦντο καὶ ἔπινον καὶ ηὐ- 
λοῦντο καὶ πάσης εὐθυμίας ἐνεπίμπλαντο" πολλὰ γὰρ 
χαὶ τὰ τοιαῦτα ἥλω, ὥστε μὴ ἀπορεῖν ἔργων τοὺς 

ἐγρηγορότας. 
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8 Ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς τὴν μὲν 
νύχτα ἐν ἧ ἐξῆλθεν ὃ Κῦρος αὐτός τε ἐμεϑύσκετο 

ιεϑ᾽ ὧνπερ ἐσκήνου ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ, καὶ τοὺς ἄλλους 
δὲ Μήδους ᾧετο παρεῖναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ πλὴν 

ὀλίγων, ἀκούων ϑόρυβον πολύν οἵ γὰρ οἰχέται τῶν 

Μήδων. ἅτε τῶν δεσποτῶν ἀπεληλυϑότων, ἀνειμένως 
ἔπινον καὶ ἐθορύβουν, ἄλλως τε χαὶ ἐκ τοῦ ᾿᾽Ζσσυ- 
ρέου στρατεύματος καὶ οἶνον καὶ ἄλλα πολλὰ εἰληφό- 

οτες. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ ἐπὶ ϑύρας οὐδεὶς 

ἧκε πλὴν οἵπερ καὶ συνεδείπνουν, καὶ τὸ στρατόπε- 
δον ἤκουε χενὸν εἶναι τῶν Μήδων καὶ τῶν ἱππέων, 

καὶ ἑώρα. ἐπειδὴ ἐξῆλθεν, οὕτως ἔχοντα, ἐνταῦϑα δὴ 
ἐβριμοῦτό τε τῷ Κύρῳ καὶ τοῖς Μήδοις τῷ καταλι- 
πόντας αὐτὸν ἔρημον οἴχεσθαι, καὶ εὐθύς, ὥσπερ λέ- 

γεται ὠμὸς εἶναι καὶ ἀγνώμων, τῶν παρόντων κελεύει 

τινὰ λαβόντα τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας πορεύεσϑαι ὡς τά- 

χιστα ἐπὶ τὸ ἀμφὶ Κῦρον στράτευμα καὶ λέγειν τάδε. 
10 Φιμην μὲν ἔγωγε, οὐδ᾽ ἂν σέ, ὦ Κῦρε, περὶ ἐμοῦ 

οὕτως ἀπρονοήτως βουλεῦσαι. εἰ δὲ Κῦρος οὕτω γι- 
γνώσκοι, οὐχ ἂν ὑμᾶς, ὦ Μῆδοι, ἐθελῆσαι οὕτως 

ἔρημον ἐμὲ καταλιπεῖν. καὶ νῦν, ἂν μὲν Κῦρος βού- 
11 ληται, εἰ δὲ μή. ὑμεῖς γε τὴν ταχίστην πάρεστε. ταῦ- 

τα δὴ ἐπέστειλεν. ὁ δὲ ταττόμενος πορεύεσϑαι ἔφη, 

Καὶ πῶς. ὦ δέσποτα, ἐγὼ εὑρήσω ἐκείνους; Πῶς δὲ. 
Κῦρος, ἔφη, καὶ οἵ σὺν αὐτῷ ἐφ᾽ οἣς ἐπορεύοντο;! 

Ὅτι νὴ 41, ἔφη, ἀκούω ἀφεστηκότας τῶν πολεμίων 
Ὑρχανίους τινὰς καὶ ἐλϑόντας δεῦρο οἴχεσϑαι ἡγου- 

19 μένους αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κυαξάρης πολὺ 

μᾶλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργίζετο τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ 
ταῦτα, καὶ πολλῇ σπουδῇ μᾶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς 
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Μήδους. ὡς ψιλώσων αὐτόν, καὶ ἰσχυρότερον ἔτι ἢ 
πρόσϑεν τοῖς Μήδοις ἀπειλῶν ἀπεχάλει, καὶ τῷ πεμ- 
πομένῳ δὲ ἠπείλει. εἰ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγέλλοι. 

Ὁ μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο ἔχων τοὺς ἕαυ- 18 
τοῦ ἱππέας ὡς ἑκατόν. ἀνιώμενος ὅτι οὐ καὶ αὐτὸς 

τότε ἐπορεύϑη μετὰ τοῦ Κύρου. ἐν δὲ τῇ ὁδῷ πο- 
ρευόμενοι διασχισϑέντες τρίβῳ τινὶ ἐπλανῶντο, καὶ 

οὐ πρόσϑεν ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ φίλιον στράτευμα πρὶν 
ἐντυχόντες ἀποχωροῦσί τισι τῶν ᾿“σσυρίων ἠνάγκασαν 
αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι" καὶ οὕτως ἀφικνοῦνται τὰ πυρὰ κα- 

τιδόντες ἀμφὶ μέσας πῶς νύκτας. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο 14 

πρὸς τῷ στρατοπέδῳ, οἵ φύλακες. ὥσπερ εἰρημένον 
ἦν ὑπὸ Κύρου, οὐκ εἰσέφρηκαν αὐτοὺς πρὸ ἡμέρας͵ 
ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ὑπέφαινε, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους κα- 
λέσας ὃ Κῦρος τὰ τοῖς ϑεοῖς νομιζόμενα ἐπὶ τοῖς τοι- 

οὕτοις ἀγαϑοῖς ἐξαιρεῖσϑαι ἐκέλευε. καὶ οὗ μὲν ἀμφὶ 
ταῦτα εἶχον" ὁ δὲ συγκαλέσας τοὺς ὁμοτίμους εἶπεν, τῦ 
άνδρες, ὃ μὲν ϑεὸς προφαίνει πολλὰ κἀγαϑά" ἡμεῖς 
ὃδ οἱ Πέρσαι ἐν τῷ παρόντι ὀλίγοι ἐσμὲν ὡς ἐγκρα- 
τεῖς εἶναι αὐτῶν. εἴτε γὰρ ὁπόσα ἂν προσεργασώμε- 
ϑα. μὴ φυλάξομεν, πάλιν ταῦτα ἀλλότρια ἔσται" εἴτε 

καταλείψομέν τινας ἡμῶν αὐτῶν φύλακας ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ 
ἡμῖν γιγνομένοις, αὐτίκα οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχοντες ἀνα- 

φανούμεϑα. δοχεῖ οὖν μοι ὡς τάχιστα ἰέναι τινὰ ὑμῶν 16 
εἰς Πέρσας καὶ διδάσκειν ἅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ κελεύ- 
εἰν ὡς τάχιστα ἐπιπέμπειν στράτευμα, εἴπερ ἐπυιϑυ- 

μοῦσι Πέρσαι τὴν ἀρχὴν τῆς “σίας αὐτοῖς καὶ τὴν 

“κάρπωσιν γενέσϑαι. ἴϑι μὲν οὖν σύ, ἔφη. ὁ πρεσβύ- ττ 
τατος, καὶ ἰὼν ταῦτα λέγε, καὶ ὅτε οὺς ἂν πέμπωσι 
στρατιώτας, ἐπειδὰν ἔλθωσι παρ᾽ ἐμέ, ἐμοὶ μελήσει 

ΧΟ ΟΡ. Ογτορ. τες. ἃ. Ηυζ. 10 
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περὶ τροφῆς αὐτοῖς. ἃ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, ὁρᾶς μὲν αὖ- 
τός, χρύπτε δὲ τούτων μηδέν, ὅ,.τε δὲ τούτων ἐγὼ 

πέμπων εἰς Πέρσας καλῶς καὶ νομίμως ποιοίην ἂν τὰ 
μὲν πρὸς Τοὺς ϑεοὺς τὸν πατέρα ἐρώτα, τὰ δὲ πρὸς 
τὸ κοινὸν τὰς ἀρχάς. πεμψάντων δὲ καὶ ὀπτῆρας ὧν 
πράττομεν καὶ φραστῆρας ὧν ἐρωτῶμεν. καὶ σὺ μέν, 
ἔφη. συδκευάξου χαὶ τὸν λόχον προπομπὸν ἄγε. 

18 Ἔκ τούτου δὲ καὶ τοὺς Μήδους ἐχάλει, καὶ ἅμα 

ὁ παρὰ τοῦ Κυαξάρου ἄγγελος παρίσταται, καὶ ἐν πᾶ- 
σι τήν τὲ πρὸς Κῦρον ὀργὴν καὶ τὰς πρὸς Μήδους 
ἀπειλὰς αὐτοῦ ἔλεγε" καὶ τέλος εἶπεν ὅτι ἀπιέναι Μή- 

19 δους κελεύει, χαὶ εἰ Κῦρος μένειν βούλεται. οἵ μὲν 
οὖν Μῆδοι ἀκούσαντες τοῦ ἀγγέλου ἐσίγησαν, ἀπο- 
ροῦντες μὲν πῶς χρὴ καλοῦντος ἀπειϑεῖν, φοβούμενοι 

ὃξΣ πῶς χρὴ ἀπειλοῦντι ὑπακοῦσαι, ἄλλως τε καὶ εἰ- 
90 δότες τὴν ὠμότητα αὐτοῦ. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ 

ἐγώ, ὦ ἄγγελέ τε καὶ Μῆδοι, οὐδέν, ἔφη, ϑαυμάξω 
εἰ Κυαξάρης, πολλοὺς μὲν πολεμίους τότ᾽ ἰδών, ἡμᾶς 
ὃς οὐκ εἰδὼς ὅ,τε πράττομεν, ὀκνεῖ περί τὲ ἡμῶν καὶ 
περὶ αὑτοῦ" ἐπειδὰν δὲ αἴσϑηται πολλοὺς μὲν τῶν 
πολεμίων ἀπολωλότας, πάντας δὲ ἀπεληλαμένους, πρῶ- 
τον μὲν παύσεται φοβούμενος, ἔπειτα γνώσεται, ὅτι 

οὐ νῦν ἔρημος γίγνεται, ἡνίκα οὗ φίλοι αὐτοῦ τοὺς 

21 ἐκείνου ἐχϑροὺς ἀπολλύασιν. ἀλλὰ μὴν μέμψεώς γε 

πῶς ἐσμὲν ἄξιοι, εὖ τε ποιοῦντες ἐκεῖνον καὶ οὐδὲ 
ταῦτα αὐτοματίσαντες; ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον ἔπεισα 
ἐᾷσαί μὲ λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν" ὑμεῖς δὲ οὐχ ὡς ἐπι- 
ϑυμοῦντες τῆς ἐξόδου ἠρωτήδσατε εἰ ἐξίοιτε καὶ νῦν 
δεῦρο ἥκετε, ἀλλ᾽ ὑπ’ ἐκείνου κελευσϑέντες ἐξιέναι 
ὅτῳ ὑμῶν μὴ ἀχϑομένῳ εἴη. καὶ ἡ ὀργὴ οὖν αὕτη 
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σάφ᾽ οἶδα ὑπό τε τῶν ἀγαϑῶν πεπανϑήσεται καὶ σὺν 
τῷ φόβῳ λήγοντι ἄπεισι. νῦν μὲν οὖν, ἔφη, σύ τε, 32 
ὦ ἄγγελε, ἀνάπαυσαι. ἐπεὶ καὶ πεπόνηκας, ἡμεῖς τε, 
ὦ Πέρσαι, ἐπεὶ προσδεχόμεϑα πολεμίους ἤτοι μαχου- 
μένους γε ἢ πεισομένους παρέσεσϑαι, ταχϑῶμεν ὡς 

κάλλιστα᾽ οὕτω γὰρ δρωμένους εἰκὸς πλέον προανύ- 
τειν ὧν χρήξομεν. σὺ δ᾽, ἔφη, ὁ τῶν Ὑρκανίων ἄρ- 
χων, ὑπόμεινον προστάξας τοῖς ἡγεμόσι τῶν σῶν 
στρατιωτῶν ἐξοπλίζειν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ποιήσας 338 

ὁ Ὑρκάνιος προσῆλθε, λέγει ὁ Κῦρος. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη, 

ὦ Ὑρκάνιε, ἥδομαι αἰσϑανόμενος ὅτι οὐ μόνον φιλίαν 
ἐπιδεικνύμενος πάρει, ἀλλὰ καὶ σύνεσιν φαίνει μοι 
ἔχειν. καὶ νῦν ὅτι συμφέρει ἡμῖν ταὐτὰ δῆλον" ἐμοί 
τε γὰρ πολέμιοι ᾿Δσσύριοι. σοί τε νῦν ἐχϑίονές εἰσιν 
ἢ ἐμοί: οὕτως οὖν ἡμῖν ἀμφοτέροις βουλευτέον ὅπως 24 

τῶν μὲν νῦν παρόντων μηδεὶς ἀποστατήσει ἡμῖν συμ- 
μάχων, ἄλλους δέ, ἐὰν δυνώμεθα, προσληψόμεϑα. 

τοῦ δὲ Μήδου ἤκουες ἀποκαλοῦντος τοὺς ἱππέας" εἰ 

δ᾽ οὗτοι ἀπίασιν, ἡμεῖς μόνοι οἱ πεζοὶ μενοῦμεν. οὔὕ- 2ὅ 

τῶς οὖν δεῖ ποιεῖν ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὃ ἀποκαλῶν οὗ- 
τος καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. σὺ μὲν 
οὖν εὑρὼν σκηνὴν δὸς αὐτῷ ὅπου κάλλιστα διάξει 
πάντα τὰ δέοντα ἔχων" ἐγὼ δ᾽ αὖ πειράσομαι αὐτῷ 
ἔργον τε προστάξαι ὅπερ αὐτὸς ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι᾽" 

καὶ διαλέγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς γενέσϑαι ἀγαϑὰ 

πᾶσι τοῖς φίλοις. ἣν ταῦτ᾽ εὖ γένηται" ποιήσας μέν- 
τοὶ αὐτὰ ἧκε πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 

Ὁ μὲν δὴ Ὑρχάνιος τὸν Μῆδον ᾧχετο ἄγων ἐπὶ 26 
σχηνήν" ὁ δ᾽ εἰς Πέρσας ἰὼν παρῆν συνεσχευασμένος" 
ὁ δὲ Κῦρος αὐτῷ ἐπέστελλε πρὸς μὲν Πέρσας λέγειν 

105 
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ξι ἃ καὶ πρόσϑεν ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται, Κυαξάρῃ δὲ 

ἀποδοῦναι τὰ γράμματα. ἀναγνῶναι δέ σοι καὶ τὰ 
ἐπιστελλόμενα, ἔφη, βούλομαι, ἵνα εἰδὼς αὐτὰ ὃμο- 

λογῇς, ἐάν τί δε πρὸς ταῦτα ἐρωτᾷ. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ τάδε. 

9 Κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν. ἡμεῖς σε οὔτε ἔρημον 
κατελίπομεν" οὐδεὶς γάρ, ὅταν ἐχϑρῶν κρατῇ, τότε 

φίλων ἔρημος γίγνεται" οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ 
σὲ οἰόμεϑα ἐν κινδύνῳ καϑιστάναι' ἀλλὰ ὅσῳ πλέον 

ἀπέχομεν, τοσούτῳ πλείονά σοι τὴν ἀσφάλειαν ποιεῖν 

φα νομίζομεν" οὐ γὰρ οἵ ἐγγύτατα τῶν φίλων καϑήμενοι 

μάλιστα τοῖς φίλοις τὴν ἀσφάλειαν παρέχουσιν, ἀλλ᾽ 
οἱ τοὺς ἐχϑροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες μᾶλλον τοὺς 

οἡ φίλους ἐν ἀκινδύνῳ καϑιστᾶσι. σκέψαι δὲ οἵῳ ὄντι 

μοι περὶ σὲ οἷος ὧν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι μέμφει. ἐγὼ 
μέν γέ σοι ἤγαγον συμμάχους, οὐχ ὅσους σὺ ἔπεισας, 

ἀλλ᾽ ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην" σὺ δέ μοι ἔδω- 
κας μὲν ἐν τῇ φιλία ὄντι ὅσους πεῖσαι δυνασϑείην" 
νῦν δ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντος οὐ τὸν ϑέλοντα ἀλλὰ 

80 πάντας ἀποκαλεῖς. τοιγαροῦν τότε μὲν ὥμην ἀμφοτέ- 
ροις ὑμῖν χάριν ὀφείλειν: νῦν δὲ σύ. μ᾽ ἀναγκάζεις 
σοῦ μὲν ἐπιλαϑέσϑαι, τοῖς δὲ ἀκολουϑήσασι πειρᾶ- 

81σϑαι πᾶσαν τὴν χάριν ἀποδιδόναι. οὐ μέντοι ἔγωγε 
σοὶ ὅμοιος δύναμαι γενέσϑαι, ἀλλὰ καὶ νῦν πέμπων 
ἐπὶ στράτευμα εἰς Πέρσας ἐπιστέλλω, ὁπόσοι ἂν ἴωσιν 
ὡς ἐμέ, ἤν τι σὺ αὐτῶν δέῃ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν, σοὶ 
ὑπάρχειν, οὐχ ὅπως ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν σὺ 

82 βούλῃ χρῆσϑαι αὐτοῖς. συμβουλεύω δέ σδοι καίπερ 
νεώτερος ὧν μὴ ἀφαιρεῖσϑαι ἃν δῶς. ἵνα μή σοι ἀν- 
τὶ χαρίτων ἔχϑραι ὀφείλωνται, μηδ᾽ ὅντινα βούλει 
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πρὸς σὲ ταχὺ ἐλθεῖν, ἀπειλοῦντα μεταπέμπεσϑαι, μηδὲ 
φάσκοντα ἔρημον εἶναι ἅμα πολλοῖς ἀπειλεῖν, ἵνα μὴ 
διδάσκῃς αὐτοὺς σοῦ μὴ φροντίζειν. ἡμεῖς δὲ πειρα- 88 

σόμεϑα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα διαπραξώμεϑα ἃ σοί 

τ᾽ ἂν καὶ ἡμῖν νομίξομεν πραχϑέντα κοινὰ γενέσϑαι 

ἀγαϑά. ἔρρωσο. 
Ταύτην αὐτῷ ἀπόδος καὶ ὅ,τι ἄν σὲ τούτων ἐρω- 84 

τᾷ, ἧ γέγραπται σύμφαϑι. καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω 
σοι περὶ Περσῶν ἧπερ γέγραπται. τούτῳ μὲν οὕτως 
εἶπε, καὶ δοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀπέπεμπε, προδεντειλά- 
μένος οὕτω σπεύδειν ὥσπερ οἶδεν ὅτι συμφέρει ταχὺ 
παρεῖναι. 

Ἔκ τούτου δὲ ἑώρα μὲν ἐξωπλισμένους ἤδη πάν- 85 
τας καὶ τοὺς Μήδους καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τοὺς 

ἀμφὶ Τιγράνην" καὶ οἱ Πέρσαι δὲ ἐξωπλισμένοι ἦσαν" 

ἤδη δέ τινες τῶν προσχώρων καὶ ἵππους ἀπῆγον καὶ 
ὅπλα ἀπέφερον. ὁ δὲ τὰ μὲν παλτὰ ὅπουπερ τοὺς 86 
πρόσϑεν καταβάλλειν ἐκέλευσε, καὶ ἔκαον οἷς τοῦτο 

ἔργον ἦν ὁπόσων μὴ αὐτοὶ ἐδέοντο" τοὺς δ᾽ ἵππους 
ἐκέλευε φυλάττειν μένοντας τοὺς ἀγαγόντας ἕως ἄν 
τι σημανθϑῇ αὐτοῖς" τοὺς δ᾽ ἄρχοντας τῶν ἱππέων καὶ 
Ὑρχανίων καλέσας τοιάδε ἔλεξεν. 

ἄνδρες φίλοι τε καὶ σύμμαχοι, μὴ ϑαυμάξετε ὅτι 81 
πολλάκις ὑμᾶς συγκαλῶ" καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ πα- 

ρόντα πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα᾽ ἃ δ᾽ ἂν ἀσύν- 
ταχτὰ ἧ,. ἀνάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχειν, ἕως 

ἂν χώραν λάβῃ. καὶ νῦν ἔστι μὲν ἡμῖν πολλὰ τὰ αἰχ- 88 
μάλωτα χρήματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ 
μήτε ἡμᾶς εἰδέναι ποῖα τούτων ἑχάστου ἐστὶν ἡμῶν, 
μήτε τούτους εἰδέναι ὅστις ἑκάστω αὐτῶν δεσπύτης, 
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περαίνοντας μὲν δὴ τὰ δέοντα οὐ πάνυ ἔστιν δρᾶν 
αὐτῶν πολλούς. ἀποροῦντας δὲ ὅ,τε χρὴ ποιεῖν δχε- 

89 δὸν πάντας. ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ, διορίσατε αὐτά" 
καὶ ὅστις μὲν ἔλαβε σκηνὴν ἔχουσαν ἱκανὰ καὶ σῖτα 
καὶ ποτὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας καὶ στρωμνὴν καὶ 
ἐσθῆτα καὶ τἄλλα οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς στρατιω- 
τική, ἐνταῦϑα μὲν οὐδὲν ἄλλο δεῖ προσγενέσϑαι ἢ 
τὸν λαβόντα εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰκείων ἐπιμέλε- 

σϑαι δεῖ" ὅστις δ᾽ εἰς ἐνδεόμενά του κατεσκήνωσδε, 
τούτοις ὑμεῖς σκεψάμενοι τὸ ἐλλεῖπον ἐχπληρώσατε, 

40 πολλὰ δὲ καὶ τὰ περιττὰ οἶδ᾽ ὅτι ἔσται" πλείω γὰρ 
ἅπαντα ἢ κατὰ τὸ ἡμέτερον πλῆϑος εἶχον οἱ πολέμιοι. 
ἦλθον δὲ πρὸς ἐμὲ καὶ χρημάτων ταμίαι, οἵ τε τοῦ 
᾿Δσσυρίων βασιλέως καὶ ἄλλων δυναστῶν, οἵ ἔλεγον 
ὅτι χρυσίον εἴη παρὰ σφίσιν ἐπίσημον, δασμούς τι- 

ἀινας λέγοντες. καὶ ταῦτα οὖν κηρύττετε πάντα ἀποφέ- 
ρειν πρὸς ὑμᾶς ὅπου ἂν καϑέξησϑε' καὶ φόβον ἐπιτί- 
ϑεσϑὲ τῷ μὴ ποιοῦντι τὸ παραγγελλόμενον" ὑμεῖς δὲ 
διάδοτε λαβόντες ἱππεῖ μὲν τὸ διπλοῦν, πεξῷ δὲ τὸ 
ἁπλοῦν, ἵνα ἔχητε, ἤν τινος προσδέησϑε, καὶ ὅτου 

42) ὠνήσεσϑε. τὴν δ᾽ ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ στρατο- 
πέδῳ κηρυξάτω μὲν ἤδη, ἔφη, μὴ ἀδικεῖν μηδένα, 
πωλεῖν δὲ τοὺς καπήλους ὅ,τι ἔχει ἕκαστος πράσιμον, 
καὶ ταῦτα διαϑεμένους ἄλλα ἄγειν, ὅπως οἰκῆται ἡμῖν 

48 τὸ στρατόπεδον. ταῦτα μὲν ἐκήρυττον εὐθύς. οἵ δὲ 
Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι εἶπον ὧδε" Καὶ πῶς ἄν, ἔφασαν, 

44 ἡμεῖς ἄνευ σοῦ καὶ τῶν σῶν διανέμοιμεν ταῦτα; ὃ δ᾽ 

αὖ Κῦρος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε προσηνέχϑη" 
Ἦ γὰρ οὕτως. ἔφη, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκετε ὡς ὅ,τι ἂν 
δέῃ πραχϑῆναι, ἐπὶ πᾶσι πάντας ἡμᾶς δεήσει παρεῖ- 
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ναι, καὶ οὔτε ἐγὼ ἀρκέσω πράττων τι πρὸ ὑμῶν ὅ,τι 
ἂν δέῃ, οὔτε ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν; καὶ πῶς ἂν ἄλλως 
πλείω μὲν πράγματα ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπραττοίμεϑα 
ἢ οὕτως; ἀλλ᾽, ὁρᾶτε, ἔφη" ἡμεῖς μὲν γὰρ διεφυλά- 4 
ξαμέν τε ὑμῖν τάδε, καὶ ὑμεῖς ἡμῖν πιστεύετε καλῶς 

διαπεφυλάχϑαι᾽ ὑμεῖς δ᾽ αὖ διανείματε, καὶ ἡμεῖς 
πιστεύσομεν ὑμῖν καλῶς διανενεμηκέναι. καὶ ἄλλο δέ 46 
τι αὖ ἡμεῖς πειρασόμεϑα κοινὸν ἀγαϑὸν πράττειν. 
ὁρᾶτε γὰρ δή, ἔφη, νυνὶ πρῶτον ἵπποι ὅσοι ἡμῖν 
πάρεισιν, οἵ δὲ προσάγονται" τούτους οὖν εἰ μὲν ἐά- 
ὅομὲεν ἀναμβάτους, ὠφελήσουσι μὲν οὐδὲν ἡμᾶς, πράγ- 
ματα δὲ παρέξουσιν ἐπιμέλεσθαι" ἢν δ᾽ ἱππέας ἐπ᾽ 
αὐτοὺς καταστήσωμεν, ἅμα πραγμάτων τε ἀπαλλαξό- 

μεϑα καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προσϑησόμεϑα. εἰ μὲν 41 
οὖν ἄλλους ἔχετε οἷστισιν ἂν δοίητε αὐτούς, μεϑ᾽ 
ὧν ἂν καὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον, εἴ τι δέοι, ἢ μεϑ᾽ 
ἡμῶν, ἐκχείνοις δίδοτε" εἰ μέντοι ἡμᾶς βούλεσϑε πα- 
ραστάτας ἂν μάλιστα ἔχειν ἡμῖν αὐτοὺς δότε. καὶ 48 
γὰρ νῦν ὅτε ἄνευ ἡμῶν προσελάσαντες ἐχινδυνεύετε, 
πολὺν μὲν φόβον ἡμῖν παρείχετε μή τι πάϑητε, μάλα 
ὃὲ αἰσχύνεσθαι ἡμᾶς ἐποιήσατε ὅτι οὐ παρῆμεν ὅπου- 

περ ὑμεῖς" ἢν δὲ λάβωμεν τοὺς ἵππους, ἑψόμεδα ὑμῖν. 
κἂν μὲν δοκῶμεν ὠφελεῖν πλέον ἀπ᾽ αὐτῶν συναγω- 49 
νιξόμενοι, οὕτω προϑυμίας οὐδὲν ἐλλείψομεν" ἢν δὲ 
πεζοὶ γενόμενοι δοκῶμεν καιριωτέρως ἂν παρεῖναι, τό 
τε καταβῆναι ἐν μέσῳ καὶ εὐθὺς πεξοὶ ὑμῖν παρεσό- 
μεϑα᾿ τοὺς δ᾽ ἵππους μηχανησόμεϑα οἷς ἂν παραδοί- 
μὲν, ὁ μὲν οὕτως ἔλεξεν᾽ οἵ δὲ ἀπεκρίναντο. ᾽4λλ᾽ 50 

ἡμεῖς μέν, ὦ Κῦρε, οὔτ᾽ ἄνδρας ἔχομεν οὺς ἀναβιβά- 
σαιμὲν ἂν ἐπὶ τούτους τοὺς ἵππους, οὔτ᾽ εἰ εἴχομεν, 
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σοῦ ταῦτα βουλομένου ἄλλο ἂν ἀντὶ τούτων ἡρούμε- 
ϑα. καὶ νῦν. ἔφασαν, τούτους λαβὼν ποίει ὅπως 

ὅ1 ἄριστόν δοι δοκεῖ εἶναι. ᾿4λλὰ δέχομαί τε, ἔφη. καὶ 

ἀγαϑῇ τύχῃ ἡμεῖς τὲ ἱππεῖς γενοίμεϑα καὶ ὑμεῖς διέ- 
λοιτεὲ τὰ κοινά. πρῶτον μὲν. οὖν τοῖς ϑεοῖς, ἔφη, 
ἐξαιρεῖτε ὅ.τι ἂν οὗ μάγοι ἐξηγῶνται" ἔπειτα δὲ καὶ 

Κυαξάρῃ ἐκλέξασϑε ὁποῖ ἂν οἴεσϑε αὐτῷ μάλιστα 
ὅ2 χαρίξεσϑαι. καὶ οἱ γελάσαντες εἶπον ὅτε γυναῖκας 

ἐξαιρετέον εἴη. Γυναῖκάς τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη. καὶ 

ἄλλο ὅ,τι ἂν δοκῇ ὑμῖν. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκείνῳ ἐξέλητε, 
τοὺς ἐμοί, ὦ Ὑρχάνιοι, ἐϑελουσίους τούτους ἐπισπο- 

μένους πάντας ἀμέμπτους ποιεῖτε εἰς δύναμιν. ὑμεῖς 

58 δ᾽ αὖ, ὦ Μῆδοι, τοὺς πρώτους δυμμάχους γενομέ- 
νους τιμᾶτε τούτους, ὅπως εὖ βεβουλεῦσϑαι ἡγήσων- 
ται ἡμῖν φίλοι γενόμενοι. νείματε δὲ πάντων τὸ μέ- 
ρος καὶ τῷ παρὰ Κυαξάρου ἥκοντι αὐτῷ τε καὶ τοῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ συνδιαμένειν δὲ παρακαλεῖτε, ὡς ἐμοὶ 
τοῦτο συνδοκοῦν' ἵνα καὶ Κυαξάρῃ μᾶλλον εἰδὼς περὶ 

ὕ4 ἑκάστου ἀπαγγείλῃ τὰ ὄντα. Πέρσαις δ᾽, ἔφη, τοῖς 
μετ᾽ ἐμοῦ, ὅσα ἂν περιττὰ γένηται ὑμῶν καλῶς κατε- 

δκευασμένων., ταῦτα ἀρκέσει" καὶ γάρ, ἔφη, μάλα πὼς 

ἡμεῖς οὐκ ἐν χλιδῇ τεϑράμμεθα ἀλλὰ χωριτικῶς, ὥστε 

ἴσως ἂν ἡμῶν καταγελάσαιτε, εἴ τε σεμνὸν ἡμῖν περι- 
τεϑείη, ὥσπερ, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι πολὺν ὑμῖν γέλωτα παρ- 
ἕξομεν καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων καϑήμενοι, οἶμαι δ᾽, ἔφη. 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καταπίπτοντες. 

δῦ Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἦσαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, μάλα 
ἐπὶ τῷ ἱππικῷ γελῶντες" ὁ δὲ τοὺς ταξιάρχους καλέ- 

σας ἐκέλευσε τοὺς ἵππους λαμβάνειν καὶ τὰ τῶν ἵπ- 

πὼν σκεύη καὶ τοὺς ἱπποκόμους, καὶ ἀριϑμήσαντας 



ΤΑΒΥ ΤΆ, ΟΡ ΨΕΝΙ. 159 

«(δια λαβεῖν κληρωσαμένους εἰς τάξιν ἴσους ἑκάστοις. 

αὖϑις δὲ ὁ Κῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, εἴ τις εἴη ἐν δ6 

τῷ ᾿“σσυρίων ἢ Σύρων ἢ ̓ Δἀραβίων στρατεύματι ἀνὴρ 
δοῦλος ἢ Μήδων ἢ Περσῶν ἢ Βαχτρίων ἢ Καρῶν ἢ 

Κιλίκων ἢ Ἑλλήνων ἢ ἄλλοϑέν ποϑεν βεβιασμένος. 

ἐχφαένεσϑαι. οἵ δὲ ἀκούσαντες τοῦ κήρυκος ἄσμενοι 51 

πολλοὲ προυφάνησαν" ὃ δ᾽ ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς 
τὰ εἴδη βελτίστους ἔλεγεν ὅτι ἐλευϑέρους αὐτοὺς ὄν- 

τας δεήσει ὅπλα ὑποφέρειν ἃν αὐτοῖς διδῶσι" τὰ δ᾽ 

ἐπιτήδεια ὅπως ἂν ἔχωσιν ἔφη αὑτῷ μελήσειν. καὶ 88 
εὐθὺς ἄγων πρὸς τοὺς ταξιάρχους συνέστησεν αὐτούς, 

καὶ ἐκέλευσε τά τε γέρρα καὶ τὰς ψιλὰς μαχαίρας τού- 

τοις δοῦναι, ὅπως ἔχοντες σὺν τοῖς ἵπποις ἕπωνται, 

καὶ τἀπιτήδεια τούτοις ὥσπερ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
Πέρσαις λαμβάνειν, αὐτοὺς δὲ τοὺς ϑώρακας καὶ τὰ 

ξυστὰ ἔχοντας ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσϑαι, καὶ αὐτὸς 

οὕτω ποιῶν κατῆρχεν. ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς τῶν ὁμοτί- 
μῶν ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἕκαστον καϑιστάναι ἄλλον ἄρχοντα 
τῶν ὁμοτέμων. 

Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. Γωβρύας δ᾽ ἐνγ!. 
τούτῳ παρῆν ᾿“σσύριος πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ᾽ ἵππου σὺν 
ἱππικῇ ϑεραπεία" εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφίππων ὅπλα. 
καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ τὰ ὅπλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι 

ἐκέλευον παραδιδόναι τὰ ξυστά, ὕπως κατακάοιεν 

ὥσπερ τἄλλα. ὃ δὲ Γωβρύας εἶπεν ὅτι Κῦρον πρῶτον 
βούλοιτο ἰδεῖν" καὶ οἵ ὑπηρέται τοὺς μὲν ἄλλους ἵπ- 

πέας αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν ὃὲ Γωβρύαν ἄγουσι πρὸς 
τὸν Κῦρον. ὁ δ᾽ ὡς εἶδε τὸν Κῦρον. ἔλεξεν ὧδε, Ὦ 
δέσποτα, ἐγώ εἰμι τὸ μὲν γένος ᾿Ασσύριος" ἔχω δὲ 
καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ χώρας ἐπάρχω πολλῆς" καὶ 
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ἵππον ἔχω εἰς χιλίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿ΖΦσσυρίων βασιλεὶ 
παρειχόμην καὶ φίλος ἦν ἐκείνῳ ὡς μάλιστα" ἐπεὶ δὲ 
ἐκεῖνος τέϑνηκεν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς ὦν, ὁ δὲ 
παῖς ἐχείνου τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχϑιστος ὧν ἐμοί, ἥκω 

πρὸς σὲ καὶ ἱκέτης προσπίπτω καὶ δίδωμί σοι ἐμαυ- 

τὸν δοῦλον καὶ σύμμαχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι 
ἐμοὶ γενέσθαι" καὶ παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν σὲ ποι- 
οὔμαι" ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀρρένων παίδων. ὃς γὰρ ἦν μοι 
μόνος καὶ καλὸς κἀγαϑός, ὦ δέσποτα, καὶ ἐμὲ φιλῶν 
καὶ τιμῶν ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα πατέρα παῖς τιμῶν τι- 

ϑείη, τοῦτον ὁ νῦν βασιλεὺς οὗτος καλέσαντος τοῦ 

τότε βασιλέως, πατρὸς δὲ τοῦ νῦν, ὡς δώσοντος τὴν 
ϑυγατέρα τῷ ἐμῷ παιδί, ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψάμην μέγα 
φρονῶν ὅτι δῆϑεν τῆς βασιλέως ϑυγατρὸς ὀψοίμην 

τὸν ἐμὸν υἱὸν γαμέτην" ὃ δὲ νῦν βασιλεὺς εἰς ϑήραν 
αὐτὸν παρακαλέσας καὶ ἀνεὶς αὐτῷ ϑηρᾶν ἀνὰ κρά- 
τος, ὡς πολὺ κρείττων αὐτοῦ ἱππεὺς ἡγούμενος εἶναι, 
ὁ μὲν ὡς φίλῳ συνεθϑήρα, φανείσης δὲ ἄρκτου διώ- 

κοντες ἀμφότεροι, ὃ μὲν νῦν ἄρχων οὗτος ἀκοντίσας 
ἥμαρτεν, ὡς μήποτε ὥφελεν, ὃ δ᾽ ἐμὸς παῖς βαλών, 

οὐδὲν δέον, καταβάλλει τὴν ἄρκτον. καὶ τότε μὲν δὴ 

ἀνιαϑεὶς ἄρ᾽ οὗτος κατέσχεν ὑπὸ σκότου τὸν φϑόνον᾽ 
ὡς δὲ πάλιν λέοντος παρατυχόντος ὃ μὲν αὖ ἥμαρτεν, 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν οἶμαι παϑών, ὃ δ᾽ αὖ ἐμὸς παῖς 
αὖϑις τυχὼν κατειργάσατό τε τὸν λέοντα καὶ εἶπεν, 
ἤρα βέβληκα δὶς ἐφεξῆς καὶ καταβέβληκα ϑῆρα ἕκα- 
τεράκις, ἐν τούτῳ δὴ οὐκέτι κατίσχει ὃ ἀνόσιος τὸν 

φϑόνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν παρά τινος τῶν ἑπομένων ἁρ- 
πάσας, παίσας εἰς τὰ στέρνα τὸν μόνον μοι καὶ φί- 

ὅλον παῖδα ἀφείλετο τὴν ψυχήν. κἀγὼ μὲν ὃ τάλας 

ᾧ9 
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νεκρὸν ἀντὶ νυμφίου ἐκομισάμην καὶ ἔϑαψα τηλικοῦ- 
τος ὧν ἄρτι γενειάδσκοντα τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγα- 

πητόν' ὃ δὲ κατακανὼν ὥσπερ ἐχϑρὸν ἀπολέσας οὔτε 
μεταμελόμενος πώποτε φανερὸς ἐγένετο οὔτε ἀντὶ τοῦ 
χαχοῦ ἔργου τιμῆς τινος ἠξίωσε τὸν κατὰ γῆς. ὅ γὲ 

μὴν πατὴρ αὐτοῦ καὶ συνῴκτισέ μὲ καὶ δῆλος ἦν συν- 
αχϑόμενός μοι τῇ συμφορᾷ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν ἔξη 6 
ἐκεῖνος, οὐκ ἄν ποτε ἦλθον πρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐκείνου 

κακῷ" πολλὰ γὰρ φιλικὰ ἔπαϑον ὑπ᾽ ἐκείνου καὶ ὑπη- 
ρέτησα ἐκείνῳ" ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς φονέα 
ἡ ἀρχὴ περιήκει, οὐκ ἄν ποτὲ τούτῳ ἐγὼ δυναίμην 

εὔνους γενέσϑαι, οὐδὲ οὗτος ἐμὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι φίλον 
ἄν ποτε ἡγήσαιτο. οἷδε γὰρ ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω 
καὶ ὡς πρόσϑεν φαιδρῶς βιοτεύων νῦν διάκειμαι, ἔρη- 
μος ὧν καὶ διὰ πένϑους τὸ γῆρας διάγων. εἰ οὖν σύτ 
με δέχει καὶ ἐλπίδα τινὰ λάβοιμι τῷ φίλῳ παιδὶ τι- 
μωρίας ἄν τινος μετὰ σοῦ τυχεῖν, καὶ ἀνηβῆδσαι ἂν 

πάλιν δοχῶ μοι καὶ οὔτε ζῶν ἂν ἔτι αἰσχυνοίμην 

οὔτε ἀποϑνήσκων ἀνιώμενος ἂν τελευτᾶν δοχῶ. ὃ 8 
μὲν οὕτως εἶπε' Κῦρος δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿᾽4λλ᾽ ἤνπερ, 
ὦ Γωβρύα, καὶ φρονῶν φαίνῃ ὅσαπερ λέγεις πρὸς 
ἡμᾶς, δέχομαί τε ἱκέτην σε καὶ τιμωρήσειν δοι τοῦ 
παιδὸς σὺν ϑεοῖς ὑπισχνοῦμαι. λέξον δέ μοι, ἔφη, 
ἐάν σοι ταῦτα ποιῶμεν καὶ τὰ τείχη σε ἔχειν ἐῶμεν 

καὶ τὴν χώραν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὴν δύναμιν ἥνπερ 

πρόσϑεν εἶχες, σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις; 
ὃ ὃὲ εἶπε, Τὰ μὲν τείχη, ὅταν ἔλθῃς, οἷκόν σοι παρ- 9 
ἔξω" δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὅνπερ ἔφερον ἐκείνῳ σοὶ 
ἀποίσω καὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρατεύσομαι τὴν ἐκ 
τῆς χώρας δύναμιν ἔχων. ἔστι δέ μοι. ἔφη, καὶ ϑυ- 
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γάτηρ παρϑένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, ἣν ἐγὼ 

πρόσϑεν μὲν ὥμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖκα τρέ- 
φειν" νῦν δὲ αὐτή τέ μοι ἡ ϑυγάτηρ πολλὰ γοωμένη 

ἱκέτευσε μὴ δοῦναι αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγώ 

τε ὡσαύτως γιγνώσκω. νῦν δέ σοι δίδωμι βουλεύσα- 

σϑαι καὶ περὶ ταύτης οὕτως ὥσπερ ἂν καὶ ἐγὼ βου- 

ιολεύων περὲ δὲ φαίνωμαι. οὕτω δὴ ὃ Κῦρος εἶπεν, 
᾿Επὶ τούτοις. ἔφη, ἐγὼ ἀληϑευομένοις δίδωμί σοι τὴν 

ἐμὴν καὶ λαμβάνω τὴν σὴν δεξιάν" ϑεοὶ δ᾽ ἡμῖν μάρ- 

τυρὲς ἔστων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπράχϑη, ἀπιέναι τε κε- 
λεύει τὸν Γωβρύαν ἔχοντα τὰ ὅπλα καὶ ἐπήρετο πόση 
τις ὁδὸς ὡς αὐτὸν εἴη, ὡς ἥξων. ὃ δ᾽ ἔλεγεν, Ἣν 

αὔριον ἴῃς πρῴ. τῇ ἑτέρᾳ ἂν αὐλίξοιο παρ᾽ ἡμῖν. 
11 Οὕτω δὴ οὗτος μὲν ὥχετο ἡγεμόνα καταλιπών. 

οἱ δὲ Μῆδοι παρῆσαν, ἃ μὲν οὗ μάγοι ἔφασαν τοῖς 

ϑεοῖς ἐξελεῖν, ἀποδόντες τοῖς μάγοις, Κύρῳ δ᾽ ἐξη- 

ρηκότες τὴν καλλίστην σκηνὴν καὶ τὴν Σουσίδα γυ- 

ναῖκα, ἣ καλλίστη δὴ λέγεται ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ γυνὴ γε- 
νέσϑαι. καὶ μουσουργοὺς δὲ δύο τὰς χρατίστας. δεύ- 
τερον δὲ Κυαξάρῃ τὰ δεύτερα" τοιαῦτα δὲ ἄλλα ὧν 
ἐδέοντο ἑαυτοῖς ἐχπληρώσαντες, ὡς μηδενὸς ἐνδεό- 

12 μενον στρατεύωνται" πάντα γὰρ ἦν πολλά. προσέλα- 
βον δὲ καὶ Ὑρκάνιοι ὧν ἐδέοντο" ἰσόμοιρον δὲ ἐποίη- 
σαν καὶ τὸν παρὰ Κυαξάρου ἄγγελον" τὰς δὲ περιτ- 
τὰς σκηνὰς ὅσαι ἦσαν Κύρῳ παρέδοσαν, ὡς τοῖς Πέρ- 

σαις γένοιντο. τὸ δὲ νόμισμα ἔφασαν, ἐπειδὰν ἅπαν 
συλλεχϑῇ. διαδώσειν" καὶ διέδωκαν. 



Ἐ, 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξάν τε καὶ ἔλεξαν. ὁ δὲ!1. 
Κῦρος τὰ μὲν Κυαξάρου ἐκέλευσε διαλαβόντας φυλάτ- 
τειν οὺὃς ἤδει οἰκειοτάτους αὐτῷ ὄντας" καὶ ὅσα ἐμοὶ 
δίδοτε, ἡδέως. ἔφη, δέχομαι" χρήσεται δ᾽ αὐτοῖς ὑμῶν 
ὃ ἀεὶ μάλιστα δεόμενος. φιλόμουσος δέ τις τῶν Μή- 
δων εἶπε, Καὶ μὴν ἐγώ, ὦ Κῦρε, τῶν μουσουργῶν 
ἀκούσας ἑσπέρας ὧν σὺ νῦν ἔχεις, ἤκουσά τε ἡδέως 
κἄν μοι δῶς αὐτῶν μίαν, στρατεύεσϑαι ἄν μοι δοκῶ 

ἥδιον ἢ οἴκοι μένειν. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿41λ᾽ ἐγώ, 
ἔφη. καὶ δίδωμί σοι καὶ χάριν οἶμαι σοὶ πλείω ἔχειν 
ὅτι ἐμὲ ἤτησας ἢ σὺ ἐμοὶ ὅτι λαμβάνεις" οὕτως ἐγὼ 
ὑμῖν διψῶ χαρίζεσϑαι. ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν ὁ αἰ- 
τήσας. 

Καλέσας δὲ ὃ Κῦρος ᾿ἀράσπαν Μῆδον, ὃς ἦν 2 
αὐτῷ ἐκ παιδὸς ἑταῖρος, ᾧ καὶ τὴν στολὴν ἐκδὺς ἔδωκε 

τὴν Μηδικήν, ὅτε παρὰ ᾿“στυάγους εἰς Πέρσας ἀπήει, 

τοῦτον ἐκέλευσε διαφυλάξαι αὐτῷ τήν τὲ γυναῖκα καὶ 

τὴν σκηνήν ἦν δὲ αὕτη ἡ γυνὴ τοῦ ᾿“βραδάτου τοῦ 8 
Σουσίου: ὅτε δὲ ἡλίσκετο τὸ τῶν ᾿“σσυρίων στρατό- 
πεδον, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἔτυχεν ἔν τῷ στρατοπέδῳ 
ὥν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τῶν Βαχτρίων βασιλέα πρεσβεύων 
ὥχετο᾽ ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὃ ᾿“σσύριος περὶ συμμαχίας" 
ξένος γὰρ ὧν ἐτύγχανε τῷ τῶν Βακτρίων βασιλεῖ" 
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ταύτην οὖν ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος διαφυλάττειν τὸν ᾿4ρά- 

ἀσπαν. ἕως ἂν αὐτὸς λάβῃ. κελευόμενος δὲ ὁ ᾿ἀράσπας 
ἐπήρετο, “Εώρακας δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, τὴν γυναῖχα, ἥν 
μὲ χελεύεις φυλάττειν; Μὰ 4, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐκ 

ἔγωγε. ᾿4λλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ἡνίκα ἐξῃροῦμέν σοι αὐτήν" 

καὶ δῆτα, ὅτε μὲν εἰσήλθομεν εἰς τὴν σκηνὴν αὐτῆς, 

τὸ πρῶτον οὐ διέγνωμεν αὐτήν" χαμαί τε γὰρ ἐκάϑητο 

καὶ αἱ ϑεράπαιναι πᾶσαι περὶ αὐτήν" καὶ τοίνυν ὁμοί- 
αν ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθῆτα" ἐπεὶ δὲ γνῶναι βου- 

λόμενοι ποία εἴη ἡ δέσποινα πάσας περιεβλέψαμεν, 

ταχὺ πάνυ καὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα τῶν ἄλ- 
λων, καίπερ χαϑημένη κεκαλυμμένη τε καὶ εἰς γῆν 

ὅ ὁρῶσα. ὡς δὲ ἀναστῆναι αὐτὴν ἐκελεύσαμεν, συναν- 

ἔστησαν μὲν αὐτῇ ἅπασαι αἱ ἀμφ᾽ αὐτήν, διήνεγκε δ᾽ 

ἐνταῦϑα πρῶτον μὲν τῷ μεγέϑει, ἔπειτα δὲ καὶ τῇ 

ἀρετῇ καὶ τῇ εὐσχημοσύνῃ καίπερ ἐν ταπεινῷ σχήματι 

ἑστηκυῖα. δῆλα δ᾽ ἦν αὐτῇ καὶ τὰ δάκρυα στάξοντα, 

τὰ μὲν κατὰ τῶν πέπλων, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας. 

6 ὡς δ᾽ ἡμῶν ὃ γεραίτατος εἶπε Θάρρει, ὦ γύναι" κα- 

λὸν μὲν γὰρ κἀγαϑὸν ἀκούομεν καὶ τὸν σὸν ἄνδρα 

εἶναι" νῦν μέντοι ἐξαιροῦμεν ἀνδρί σε εὖ ἴσϑιε ὅτι 

οὔτε τὸ εἶδος ἐκείνου χείρονι οὔτε τὴν γνώμην οὔτε, 

δύναμιν ἥττω ἔχοντι, ἀλλ᾽ ὡς ἡμεῖς γε νομίζομεν, εἴ 

τις καὶ ἄλλος ἀνήρ, καὶ Κῦρος ἄξιός ἐστι ϑαυμάξε- 

σϑαι, οὗ σὺ ἔσει τὸ ἀπὸ τοῦδε' ὡς οὖν τοῦτο ἤκχου- 

ὅεν ἡ γυνή, περικατερρήξατό τὲ τὸν ἄνωϑεν πέπλον 

Ἰχαὶ ἀνωδύρατο᾽ συνανεβόησαν δὲ καὶ αἵ δμωαί. ἐν 

τούτῳ δὲ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ 

προσώπου, ἐφάνη δὲ ἡ δέρη καὶ αἱ χεῖρες" καὶ εὖ 

ἴσϑι, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὡς ἐμοί τε ἔδοξε καὶ τοῖς ἄλλοις 
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ἅπασι τοῖς ἰδοῦσι μήπω φῦναι μηδὲ γενέσϑαι γυνὴ 
ἀπὸ ϑνητῶν τοιαύτη ἐν τῇ ᾿4σία' ἀλλὰ πάντως, ἔφη, 

καὶ σὺ ϑέασαι αὐτήν. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη. [Ναὶ] Μὰϑβ 

Δία, πολύ γε ἧττον. εἰ τοιαύτη ἐστὶν οἵαν σὺ λέγεις. 
Τί δαί; ἔφη ὃ νεανίσκος. Ὅτι, ἔφη, εἰ νυνὶ σοῦ ἀκού- 

σας ὅτι χαλή ἐστι πεισϑήσομαι ἐλθεῖν ϑεασόμενος, 

οὐδὲ πάνυ μοι σχολῆς οὔσης, δέδοικα μὴ πολὺ ϑᾶτ- 

τον ἐκείνη αὖϑις ἀναπείσῃ καὶ πάλιν ἐλϑεῖν ϑεασό- 
μενον" ἐκ δὲ τούτου ἴσως ἂν ἀμελήσας ὧν με δεῖ πράτ- 

τειν καϑήμην ἐκείνην ϑεώμενος. 
Καὶ ὃ νεανίσκος ἀναγελάσας εἶπεν, Οἴει γάρ, ἔφη. 9 

ὦ Κῦρε, ἱκανὸν εἶναι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάξειν 
τὸν μὴ βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον; εἰ 
μέντοι, ἔφη, τοῦτο οὕτως ἐπεφύκει, πάντας ἂν ἠνάγ- 
καζεν ὁμοίως. ὁρᾶς, ἔφη, τὸ πῦρ, ὡς πάντας ὁμοίως 10 

κάει; πέφυκε γὰρ τοιοῦτον᾽ τῶν δὲ καλῶν τῶν μὲν 
ἐρῶσι τῶν δ᾽ οὔ, καὶ ἄλλος γε ἄλλου. ἐϑελούσιον 
γάρ, ἔφη, ἐστί, καὶ ἐρᾷ ἕκαστος ὧν ἂν βούληται. αὐ- 
τίκ᾽, ἔφη. οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς, ἄλλος δὲ ταύ- 
της. οὐδὲ πατὴρ ϑυγατρός, ἄλλος δὲ ταύτης" καὶ γὰρ 
φόβος καὶ νόμος ἱκανὸς ἔρωτα κωλύειν. εἰ δέ γ᾽, ἔφη. τι 
νόμος τεϑείη μὴ ἐσϑίοντας μὴ πεινῆν καὶ μὴ πίνον- 

τας μὴ διψῆν μηδὲ ῥιγοῦν τοῦ χειμῶνος μηδὲ ϑάλ- 
πεσϑαι τοῦ ϑέρους, οὐδεὶς ἂν [νόμος] δυνηϑείη δια- 

πράξασϑαι ταῦτα πείϑεσϑαι ἀνθρώπους" πεφύκασι γὰρ 
ὑπὸ τούτων κρατεῖσϑαι. τὸ δ᾽ ἐρᾶν ἐθελούσιόν ἐστιν" 
ἕκαστος γοῦν τῶν καϑ᾽ ἑαυτὸν ἐρᾷ, ὥσπερ ἱματίων 
χαὶ ὑποδημάτων. Πῶς οὖν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἰ ἐθελού- 12 
σιόν ἐστι τὸ ἐρασϑῆναι, οὐ καὶ παύσασϑαι ἔστιν ὅταν 
τις βούληται; ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ἑώρακα καὶ κλάοντας 
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ὑπὸ λύπης δι᾿ ἔρωτα, καὶ δουλεύοντάς γε τοῖς ἐρω- 
μένοις καὶ μάλα κακὸν νομίζοντας πρὶν ἐρᾶν τὸ δου- 

λεύειν, καὶ διδόντας γε πολλὰ ὧν οὐ βέλτιον αὐτοῖς 

στέρεσϑαι, καὶ εὐχομένους ὥσπερ καὶ ἄλλης τινὸς νό- 
όου ἀπαλλαγῆναι, καὶ οὐ δυναμένους μέντοι ἀπαλλάτ- 
τεόϑαι, ἀλλὰ δεδεμένους ἰσχυροτέρᾳ ἀνάγκῃ ἢ εἰ ἐν 

σιδήρῳ ἐδέδεντο. παρέχουσι γοῦν ἑαυτοὺς τοῖς ἐρω- 
μένοις πολλὰ καὶ εἰκῇ ὑπηρετοῦντας" καὶ μέντοι οὐδ᾽ 
ἀποδιδράσκειν ἐπιχειροῦσι, τοιαῦτα κακὰ ἔχοντες, ἀλλὰ 

καὶ φυλάττουσι τοὺς ἐρωμένους μή ποι ἀποδρῶσι. 
18 Καὶ ὃ νεανίσκος εἶπε πρὸς ταῦτα, Ποιοῦσι γάρ, 

ἔφη, ταῦτα᾽ εἰσὶ μέντοι, ἔφη, οἵ τοιοῦτον μοχϑηροί" 

διόπερ οἶμαι καὶ εὔχονται μὲν ἀεὶ ὡς ἄϑλιοι ὄντες 
ἀποθανεῖν, μυρίων δ᾽ οὐσῶν μηχανῶν ἀπαλλαγῆς τοῦ 
βίου οὐκ ἀπαλλάττονται. οὗ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι καὶ 
κλέπτειν ἐπιχειροῦσι καὶ οὐκ ἀπέχονται τῶν ἀλλοτρί- 
ὧν, ἀλλ᾽ ἐπειδάν τι ἁρπάσωσιν ἢ κλέψωσιν, δρᾷς ὅτι 
σὺ πρῶτος, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον (ὃν) τὸ χλέπτειν, αἰ- 

τιᾷ τὸν κλέπτοντα καὶ ἁρπάξοντα, καὶ οὐ συγγιγνώ- 
τάσκεις, ἀλλὰ κολάξεις. οὕτω μέντοι. ἔφη, καὶ οἱ καλοὶ 

οὐκ ἀναγκάζουσιν ἐρᾶν ἑαυτῶν οὐδὲ ἐφέεσϑαι ἀνϑρώ- 

πους ὧν μὴ δεῖ, ἀλλὰ τὰ μοχϑηρὰ ἀνϑρώπια πασῶν 
οἶμαι τῶν ἐπιϑυμιῶν ἀκρατῆ ἐστι, κἄπειτα ἔρωτα αἱἰ- 
τιῶνται᾽ οἵ δέ γε καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐπιϑυμοῦντες καὶ 
χρυσίου καὶ ἵππων ἀγαϑῶν καὶ γυναικῶν καλῶν, ὅμως 

πάντων τούτων δύνανται ἀπέχεσϑαι ὥστε μὴ ἅπτεσϑαι 

τὸ αὐτῶν παρὰ τὸ δίκαιον. ἐγὼ γοῦν, ἔφη, ταύτην ἕω- 
ρακὼς καὶ πάνυ καλῆς δοξάσης μοι εἶναι ὅμως καὶ 

παρὰ σοί εἰμι καὶ ἱππεύω καὶ τἄλλα τὰ ἐμοὶ προσή- 
τόχοντα ἀποτελῶ. Ναὶ μὰ ΖΙ{᾽, ἔφη ὃ Κῦρος" ἴσως γὰρ 
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ϑᾶττον ἀπῆλϑες ἢ ἐν ὅσῳ χρόνῳ ἔρως πέφυκε συσκευ- 
ἄξεσϑαι ἄνϑρωπον. καὶ πυρὸς γάρ τοι ἔστι ϑιγόντα 
μὴ εὐθὺς κάεσϑαι καὶ τὰ ξύλα οὐκ εὐθὺς ἀναλάμπει" 

ὅμως δ᾽ ἔγωγε οὔτε πυρὸς ἑκὼν εἶναι ἅπτομαι οὔτε 
τοὺς καλοὺς εἰσορῶ. οὐδέ γε σοὶ συμβουλεύω, ἔφη, 

ὦ ᾿Δράσπα, ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν ἐνδιατρί- 
βειν᾽ ὡς τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁπτομένους κάει, οἱ δὲ κα- 
λοὶ καὶ τοὺς ἄπωθεν ϑεωμένους ὑφάπτουσιν, ὥστε 

αἴϑεσθαι τῷ ἔρωτι. Θάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε' οὐδ᾽ ἐὰν 1τ 
μηδέποτε παύσωμαι ϑεώμενος, οὐ μὴ κρατηϑῶ ὥστε 

ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ ποιεῖν. Κάλλιστα, ἔφη, λέγεις" 
φύλαττε τοίνυν, ἔφη, ὥσπερ δὲ κελεύω καὶ ἐπιμέλου 

αὐτῆς" ἴσως γὰρ ἂν πάνυ ἡμῖν ἐν καιρῷ γένοιτο αὕτη 

ἡ γυνή. τότε μὲν δὴ ταῦτα εἰπόντες διελύϑησαν. 18 
Ὁ δὲ νεανίσκος ἅμα μὲν ὁρῶν καλὴν τὴν γυναῖ- 

κα, ἅμα δὲ αἰσϑανόμενος τὴν καλοκἀγαϑίαν αὐτῆς, 
ἅμα δὲ ϑεραπεύων αὐτὴν καὶ οἰόμενος χαρίζεσϑαι 
αὐτῇ, ἅμα δὲ αἰσϑανόμενος οὐκ ἀχάριστον οὖσαν, ἀλλ᾽ 
ἐπιμελομένην διὰ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν ὡς καὶ εἰσιόντι 
εἴη αὐτῷ τὰ δέοντα καὶ εἴ ποτε ἀσϑενήσειεν, ὡς μη- 
δενὸς ἐνδέοιτο, ἐκ πάντων τούτων ἡλίσκετο ἔρωτι, καὶ 

ἴσως οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἔπασχε. καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕὔ- 
τῶς ἐπράττετο. 

Βουλόμενος δὲ ὁ Κῦρος ἐϑελοντὰς μένειν μεϑ᾽ 19 

ἑαυτοῦ τούς τε Μήδους καὶ τοὺς συμμάχους, συνεκά- 
λεσε πάντας τοὺς ἐπικαιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε 
τοιάδε. ἄνδρες Μῆδοι καὶ πάντες οὗ παρόντες, ἐγὼ 30 
ὑμᾶς οἶδα σαφῶς ὅτι οὔτε χρημάτων δεόμενοι σὺν 
ἐμοὶ ἐξήλθετε οὔτε Κυαξάρῃ νομίζοντες τοῦτο ὑπηρε- 
τεῖν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ βουλόμενοι τοῦτο χαρίξζξεσϑαι καὶ ἐμὲ 

ΟΠΟΡΗΉ. Οὑτονρ. στο. Α. Ηυχ. 11 
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τιμῶντες νυκτοπορεῖν καὶ κινδυνεύειν σὺν ἐμοὶ ἦϑε- 
21 λήσατε. καὶ χάριν τούτων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω μέν. εἰ μὴ 

ἀδικῶ: ἀποδιδόναι δὲ οὔπω ἀξίαν δύναμιν ἔχειν μοι 
δοκῶ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ αἰσχύνομαι λέγων" τὸ δ᾽ 
Ἐὰν μένητε παρ᾽ ἐμοί, ἀποδώσω, εὖ ἴστε, ἔφη, αἰ- 

δχυνοίμην ἂν εἰπεῖν" νομίζω γὰρ ἐμαυτὸν ἐοικέναι λέ- 

γοντι ταῦτα ἕνεκα τοῦ ὑμᾶς μᾶλλον ἐθέλειν παρ᾽ ἐμοὶ 
καταμένειν. ἀντὶ δὲ τούτου τάδε λέγω" ἐγὼ γὰρ ὑμῖν, 
κἂν ἤδη ἀπίητε Κυαξάρῃ πειϑόμενοι, ὅμως, ἂν ἀγα- 

ϑόν τι πράξω. πειράσομαι οὕτω ποιεῖν ὥστε καὶ ὑμᾶς 
22 ἐμὲ ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ δὴ αὐτός γε ἄπειμι, ἀλλὰ καὶ 

Ὑρχανίοις οἷς τοὺς ὅρχους καὶ τὰς δεξιὰς ἔδωκα ἐμ- 

πεδώσω καὶ οὔποτε τούτους προδιδοὺς ἁλώσομαι, καὶ 

τῷ νῦν διδόντι Γωβρύᾳ καὶ τείχη ἡμῖν καὶ χώραν καὶ Ὶ 

δύναμιν πειράσομαι ποιεῖν μὴ μεταμελῆσαι τῆς πρὸς 

28 ἐμὲ ὁδοῦ. καὶ τὸ μέγιστον δή, ϑεῶν οὕτω διδόντων 

περιφανῶς ἀγαϑὰ καὶ φοβοίμην ἂν αὐτοὺς καὶ αἰσχυ- 

νοίμην ἀπολιπὼν ταῦτα εἰκῇ ἀπελϑεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν 
οὕτως. ἔφη, ποιήσω" ὑμεῖς δὲ ὅπως γιγνώσκετε οὕτω 

94 καὶ ποιεῖτε, καὶ ἐμοὶ εἴπατε ὅ,τι ἂν ὑμῖν δοκῇ. ὁ μὲν 
οὕτως εἶπε. ᾿ 

Πρῶτος δ᾽ ὃ φήσας ποτὲ συγγενὴς τοῦ Κύρου 
εἶναι εἶπεν. ᾽4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ" βασιλεὺς 
γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναι οὐδὲν ἧττον ἢ 
ὁ ἐν τῷ σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών" ἐκεί- 
νῷ τὲ γὰρ αἵ μέλιτται ἑκοῦσαι μὲν πείϑονται, ὕπου 
δ᾽ ἂν μένῃ. οὐδεμία ἐντεῦϑεν ἀπέρχεται" ἐὰν δέ ποι 
ἐξέῃ, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπολείπεται. οὕτω δεινός τις ἔρως 

25 αὐταῖς τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγγίγνεται" καὶ πρὸς 
σὲ δέ μοι δοκοῦσι παραπλησίως πῶς οἱ ἄνϑρωποι 
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[οὕτω] διακεῖσϑαι. καὶ γὰρ εἰς Πέρσας ὅτε παρ᾽ ἡμῶν 
ἀπήεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σοῦ ἀπελείφϑη 

τὸ μή σοι ἀκολουϑεῖν ἔστε ᾿Αστυάγης ἡμᾶς ἀπέστρε- 
οΨεν; ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ Περσῶν βοηϑὸς ἡμῖν ὡρμήϑης, 
σχεδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς φίλους σου πάντας ἐϑελου- 

σίους συνεπομένους. ὅτε δ᾽ αὖ τῆς δεῦρο στρατείας 

ἐπεθύμησας. πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούϑησαν. 
νῦν δ᾽ αὖ οὕτως ἔχομεν ὡς σὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ 30 
ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντες ϑαρροῦμεν., ἄνευ δὲ σοῦ καὶ οἵ- 
καδὲ ἀπιέναι φοβούμεϑα. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ὅπως ποι- 
ἤσουσιν αὐτοὶ ἐροῦσιν" ἐγὼ δέ, ὦ Κῦρε, καὶ ὧν ἐγὼ 

᾿ χρατῶ καὶ μενοῦμεν παρὰ σοὶ καὶ ὁρῶντες σὲ ἀνεξό- 
μεϑα καὶ καρτερήσομεν ὑπὸ σοῦ εὐεργετούμενοι. 

Ἐπὶ τούτῳ ἔλεξεν ὁ Τιγράνης ὧδε" Σύ, ἔφη. ὦ 31 
Κῦρε, μήποτε ϑαυμάσῃς ἂν ἐγὼ σιωπῶ" ἡ γὰρ ψυχή. 

ἔφη. οὐχ ὡς βουλεύσουσα παρεσκεύασται ἀλλ᾽ ὡς ποι- 

ἤσουσα ὅτι ἂν παραγγέλλῃς. ὁ δὲ Ὑρκάνιος εἶπεν, 28 
᾽4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ὦ Μῆδοι, εἰ νῦν ἀπέλϑοιτε, δαίμονος 
ἂν φαίην τὴν ἐπιβουλὴν εἶναι τὸ μὴ ἐᾶσαι ὑμᾶς μέγα 

εὐδαίμονας γενέσϑαι' ἀνθρωπίνῃ δὲ γνώμῃ τίς ἂν ἢ 

φευγόντων πολεμίων ἀποτρέποιτο ἢ ὅπλα παραδιδόν- 
τῶν οὐκ ἂν λαμβάνοι ἢ ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὰ ἕαυ- 
τῶν οὐκ ἂν δέχοιτο, ἄλλως τε καὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμῖν 

ὄντος τοιούτου ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, [ὡς] ὄμνυμι ὑμῖν πάν- 

τὰς τοὺς ϑεούς, εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλλον ἥδεσϑαι ἢ 
ἑαυτὸν πλουτίζων. ἐπὶ τούτῳ πάντες οἱ Μῆδοι τοιάδ᾽ 

ἔλεγον: Σύ, ὦ Κῦρε, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς καὶ οἴκαδε 
ὅταν ἀπιέναι χαιρὸς δοκῇ. σὺν σοὶ ἡμᾶς ἄγε. ὃ δὲ 
Κῦρος ταῦτα ἀκούσας ἐπηύξατο, ᾿4λλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγι- 
στε, αἰτοῦμαί σε, δὸς τοὺς ἐμὲ τιμῶντας νικῆσαί μὲ 

11" 
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80 εὖ ποιοῦντα. ἐκ τούτου ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἄλλους φυ- 

λακὰς καταστήσαντας ἀμφ᾽ αὑτοὺς ἤδη ἔχειν, τοὺς δὲ 

Πέρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνάς, τοῖς μὲν ἱππεῦσι τὰς 

τούτοις πρεπούσας, τοῖς δὲ πεζοῖς τὰς τούτοις ἀρκού- 

σας᾽ καὶ οὕτω καταστήσασϑαι ὅπως ποιοῦντες οἵ ἐν 

ταῖς σκηναῖς πάντα τὰ δέοντα φέρωσιν εἰς τὰς τάξεις 

τοῖς Πέρσαις καὶ τοὺς ἵππους τεϑεραπευμένους παρ- 
ἔχωσι, Πέρσαις δὲ μηδὲν ἄλλο ἦ ἔργον ἢ τὰ πρὸς 
τὸν πόλεμον ἐκπονεῖν. ταύτην μὲν οὖν οὕτω διῆγον 
τὴν ἡμέραν. 

Π Πρὼ δ᾽ ἀναστάντες ἐπορεύοντο πρὸς Γωβρύαν, 

Κῦρος μὲν ἐφ᾽ ἵππου καὶ οὗ Περσῶν ἱππεῖς γεγενη- 
μένοι εἰς δισχιλίους" οἱ δὲ τὰ τούτων γέρρα καὶ τὰς 
κοπίδας ἔχοντες ἐπὶ τούτοις εἵποντο, ἴσοι ὄντες τὸν 

ἀριϑμόν" καὶ ἡ ἄλλη δὲ στρατιὰ τεταγμένη ἐπορεύετο. 

ἕκαστον δ᾽ ἐκέλευσε τοῖς καινοῖς ἑαυτῶν ϑεράπουσιν 

εἰπεῖν ὅτι ὅστις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν ὀπισϑοφυλάκων φαί- 

νηται ὄπισϑεν ἢ τοῦ μετώπου πρόσϑεν ἴῃ ἢ κατὰ {τὰν 

πλάγια ἔξω τῶν ἐν τάξει ἰόντων ἁλίσκηται, κολασϑή- 

φδεται. δευτεραῖοι δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνονται πρὸς τῷ 

Γωβρύου χωρίῳ, καὶ ὁρῶσιν ὑπερίσχυρόν τε τὸ ἔρυ- 
μα καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν πάντα παρεσκευασμένα ὡς ὃν 

κράτιστα ἀπομάχοιτο᾽ καὶ βοῦς δὲ πολλοὺς καὶ πάμ- 
πολλὰ πρόβατα ὑπὸ τὰ ἐρυμνὰ προσηγμένα ἑἕώρων. 

8 πέμψας δ᾽ ὃ Γωβρύας πρὸς τὸν Κῦρον ἐκέλευσε πε- 
ριελάσαντα ἰδεῖν ἧ ἡ πρόσοδος εὐπετεστάτη, εἴσω δὲ 
πέμψαι πρὸς ἑαυτὸν τῶν πιστῶν τινας, οἵτινες αὐτῷ 

τὰ ἔνδον ἰδόντες ἀπαγγελοῦσιν. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος 

αὐτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμενος ἰδεῖν εἴ που εἴη αἷρέ- 
όσιμον τὸ τεῖχος, εἰ ψευδὴς φαίνοιτο ὁ Γωβρύας, περι- 
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ἤλαυνε πάντοϑεν., ἑώρα τε ἰσχυρότερα πάντα ἢ προῦσ- 

ελϑεῖν" οὺς δ᾽ ἔπεμψε πρὸς Γωβρύαν. ἀπήγγελλον τῷ 

Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη ἔνδον ἀγαϑὰ ὅσα ἐπ᾽ ἀνϑρώ- 

πῶὼν γενεάν. ὡς σφίσι δοκεῖν. μὴ ἂν ἐπιλιπεῖν τοὺς 

ἔνδον ὄντας. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι ἦν ὅ.τι ὃ 
ποτ᾽ εἴη ταῦτα. ὁ δὲ Γωβρύας αὐτός τε ἐξήει πρὸς 
αὐτὸν καὶ τοὺς ἔνδοϑεν πάντας ἐξῆγε φέροντας οἶνον, 

ἄλφιτα. ἄλευρα. ἄλλους ὃ ἐλαύνοντας βοῦς, αἶγας, 
οἷς, σῦς. καὶ εἴ τι βρωτόν, πάντα ἱκανὰ προσῆγον ὡς 
δειπνῆσαι πᾶσαν τὴν σὺν Κύρῳ στρατιάν. οἱ μὲν δὴ ὃ 
ἐπὶ τούτῳ ταχϑέντες διήρουν τε ταῦτα καὶ ἐδειπνο- 
ποίουν. ὁ δὲ Γωβρύας. ἐπεὶ πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρες 

ἔξω ἦσαν. εἰσιέναι τὸν Κῦρον ἐκέλευσεν ὅπως νομίζοι 
ἀσφαλέστατα. προεισπέμψας οὖν ὁ Κῦρος προσκόπους 
καὶ δύναμιν καὶ αὐτὸς οὕτως εἰσήει. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλϑεν 

ἀναπεπταμένας τὰς πύλας ἔχων. παρεχάλει τοὺς φί- 

λους πάντας καὶ ἄρχοντας τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ. ἐπειδὴ 

ὃὲ ἔνδον ἦσαν, ἐκφέρων ὁ Γωβρύας φιάλας χρυσᾶς 

καὶ πρόχους καὶ κάλπιδας καὶ κόσμον παντοῖον καὶ 

δαρεικοὺς ἀμέτρους τινὰς καὶ πάντα καλὰ πολλά, τέλος 
τὴν ϑυγατέρα, δεινόν τι κάλλος καὶ μέγεϑος, πενϑι- 
κῶς δ᾽ ἔχουσαν τοῦ ἀδελφοῦ τεϑνηκότος. ἐξάγων ὧδε 

εἶπεν" Ἐγώ σοι. ὦ Κῦρε. τὰ μὲν χρήματα ταῦτα δω- 
ροῦμαι, τὴν δὲ ϑυγατέρα ταύτην ἐπιτρέπω διαϑέσϑαι 

ὅπως ἂν σὺ βούλῃ" ἱκετεύομεν δέ, ἐγὼ μὲν καὶ πρό- 

σϑεν τοῦ υἱοῦ, αὕτη δὲ νῦν τοῦ ἀδελφοῦ τιμωρὸν 
γενέσϑαι σε. 

Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπεν. ᾽4λλ᾽ ἐγὼ σοὶ μὲν 8 
καὶ τότε ὑπεσχόμην ἀψευδοῦντός σου τιμωρήσειν εἰς 
δύναμιν" νῦν δὲ ὅτε ἀληϑεύοντά σε ὁρῶ. ἤδη ὀφείλω 

.2 
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τὴν ὑπόσχεσιν, καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα 

σὺν ϑεοῖς ποιήσειν. καὶ τὰ μὲν χρήματα ταῦτα, ἔφη. 
ἐγὼ μὲν δέχομαι, δίδωμ!: δ᾽ αὐτὰ τῇ παιδὶ ταύτῃ κἀ- 
κείνῳ ὃς ἂν γήμῃ αὐτήν. ἕν δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων 
παρὰ σοῦ ἀνϑ’ οὗ οὐδ᾽ ἂν τὰ ἐν Βαβυλῶνι, [ἐκεῖ 
πλεῖστά ἐστιν. οὐδὲ τὰ πανταχοῦ [ἀντὶ τούτου οὗ σύ 

9 μον δεδώρησαι)] ἥδιον ἂν ἔχων ἀπέλθοιμι. καὶ ὃ Γω- 
βούας ϑαυμάσας τε τί τοῦτ᾽ εἴη καὶ ὑποπτεύσας μὴ 
τὴν ϑυγατέρα λέγοι, οὕτως ἤρετο" Καὶ τί τοῦτ᾽ ἔστιν, 

ἔφη, ὦ Κῦρε; καὶ ὁ Κῦρος ἀπεχρίνατο, Ὅτι, ἔφη, 
ἐγώ, ὦ Γωβρύα, πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους 
οὗ οὔτε ἀσεβεῖν ἂν ἐθέλοιεν οὔτε ἀδικεῖν οὔτε ἂν 

ψεύδοιντο ἑκόντες εἶναι" διὰ δὲ τὸ μηδένα αὐτοῖς ἠϑὲ- 

ληκέναι προέσϑαι μήτε χρήματα πολλὰ μήτε τυραννί- 

δὰ μήτε τείχη ἐρυμνὰ μήτε τέκνα ἀξιέραστα, ἀποϑνή- 

10 ὅκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γίγνεσϑαι οἷοι ἦσαν" ἐμοὶ 
ὃὲ σὺ νυνὶ καὶ τείχη ἐρυμνὰ καὶ πλοῦτον παντοδαπὸν 
καὶ δύναμιν τὴν σὴν καὶ ϑυγατέρα ἀξιόκτητον ἐγχει- 

ροίδας πεποίηκάς μὲ δῆλον γενέσϑαι πᾶδιν ἀνθρώποις 

ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἀσεβεῖν περὶ ξένους ἐθέλοιμι οὔτ᾽ ἂν ἀδι- 
κεῖν χρημάτων ἕνεκα οὔτε συνϑήκας ἂν ψευδοίμην 

11 ἑκὼν εἶναι. τούτων ἐγώ, εὖ ἴσϑι, ἕως ἂν ἀνὴρ δί- 
καιος ὦ καὶ δοκῶν εἶναι τοιοῦτος ἐπαινῶμαι ὑπ᾽ ἀν- 

ϑρώπων, οὔποτ᾽ ἐπιλήσομαι, ἀλλὰ πειράσομαί σε ἀν- 
1 τιτιμῆσαι πᾶσι τοῖς καλοῖς. καὶ ἀνδρὸς δ᾽, ἔφη, τῇ 

ϑυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις ἀξίου ταύτης" πολλοὶ 

γὰρ κἀγαϑοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμοί: ὧν τις γαμεῖ ταύτην" 
εἰ μέντοι χρήμαϑ᾽ ἕξει τοσαῦτα ὅσα σὺ δίδως ἢ καὶ 

ἄλλα πολλαπλάσια τούτων, οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν" σὺ 
μέντοι εὖ ἴσϑι ὅτι εἰσί τινες αὐτῶν οἱ ὧν μὲν σὺ δίέ- 
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δὼως χρημάτων οὐδὲ μικρὸν τούτων ἕνεκά δε μᾶλλον 
ϑαυμάξουσιν᾽ ἐμὲ δὲ ξηλοῦσι νυνὶ καὶ εὔχονται πᾶσι 

᾿ ϑεοῖς γενέσϑαι ποτὲ ἐπιδείξασϑαι ὡς πιστοὶ μέν εἰσιν 

οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ πολεμίοις ὡς 

οὔποτ᾽ ἂν ὑφεῖντο ξῶντες, εἰ μή τις ϑεὸς βλάπτοι" 
ἀντὶ δ᾽ ἀρετῆς καὶ δόξης ἀγαϑῆς ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὰ Σύ- 

ρὼν πρὸς τοῖς σοῖς καὶ ᾿σσυρίων πάντα προέλοιντο᾽ 
τοιούτους ἄνδρας εὖ ἴσϑι ἐνταῦϑα καϑημένους. καὶ δ᾽ι8᾽ 

Γωβρύας εἶπε γελάσας, Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ Κῦ- 
ρὲ, δεῖξον δή μοι ποῦ οὗτοί εἰσιν, ἵνα σε τούτων τι- 
νὰ αἰτήσωμαι παῖδά μοι γενέσϑαι. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, 
Οὐδὲν ἐμοῦ σε δεήσει πυνϑάνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἂν σὺν ἡμῖν 
ἕπῃ, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ἄλλῳ δεικνύναι αὐτῶν ἕκαστον. 

Τοσαῦτ᾽ εἰπὼν δεξιάν τε λαβὼν τοῦ Γωβρύα καὶ 14 
ἀναστὰς ἐξήει, καὶ τοὺς μεϑ᾽ αὑτοῦ ἐξῆγεν ἅπαντας" 

καὶ πολλὰ δεομένου τοῦ Γωβρύα ἔνδον δειπνεῖν οὐκ 
ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδείπνει καὶ τὸν 

Γωβρύαν σύνδειπνον παρέλαβεν. ἐπὶ στιβάδος δὲ κα- τῦ 
τακλινεὶς ἤρετο αὐτὸν ὧδε᾽ Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβρύα, 

πότερον οἴει σοὶ εἶναι πλείω ἢ ἑχάστῳ ἡμῶν στρώ- 
ματα; καὶ ὃς εἶπεν, Ὑμῖν νὴ 40 εὖ οἶδ᾽’ ὅτι, ἔφη, 
καὶ στρώματα πλείω ἐστὶ καὶ κλῖναι. καὶ οἰκία γε πο- 

λὺ μείζων ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς, οἵ γε οἰκίᾳ μὲν χρῆ- 
σϑεὲε γῇ τε καὶ οὐρανῷ, κλῖναι δ᾽ ὑμῖν εἰσιν ὁπόσαι 
εὐναὶ γένοιντ᾽ ἂν ἐπὶ γῆς᾽ στρώματα δὲ νομίζετε οὐχ 
ὅσα πρόβατα φύει [ἔρια], ἀλλ᾽ ὅσα ὕὄρη τε καὶ πεδία 
ἀνίησι. τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς ὃ Γω- 

βούας καὶ ὁρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιϑεμένων 10 
βρωμάτων πολὺ σφᾶς ἐνόμιξεν ἐλευϑεριωτέρους εἶναι 
αὐτῶν ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν μετριότητα τῶν συσσί- 11 
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τῶν" ἐπ᾽ οὐδενὶ γὰρ βρώματι οὐδὲ πώματι Πέρσης 
ἀνὴρ τῶν πεπαιδευμένων οὔτ᾽ ἂν ὄμμασιν ἐκπεπληγ- 
μένος καταφανὴς γένοιτο οὔτε ἁρπαγῇ οὔτε τῷ νῷ μὴ 

οὐχὶ προσχκοπεῖν ἅπερ ἂν καὶ μὴ ἐπὶ σίτω ὥν" ἀλλ᾽ 
ὥσπερ οἱ ἱππικοὶ διὰ τὸ μὴ ταράττεσϑαι ἐπὶ τῶν ἵπ- 
πῶν δύνανται ἅμα ἱππεύοντες καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν 
καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω κἀκεῖνοι ἐν τῷ σίτῳ οἴονται 

δεῖν φρόνιμοι καὶ μέτριοι φαένεσϑαι" τὸ δὲ κεκινῆ- 
σϑαι ὑπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῆς πόσεως πάνυ αὐτοῖς 

18 ὑικὸν [καὶ ϑηριῶδες} δοκεῖ εἶναι" ἐνενόησε δὲ αὐτῶν 
καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηϑῆναι 

ἥδιον ἢ μὴ καὶ ἔσκωπτον οἷα σκωφϑῆναι ἥδιον ἢ μή" 

ἅ τε ἔπαιξον ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν. πολὺ δὲ τοῦ 

αἰσχρόν τι ποιεῖν. πολὺ δὲ τοῦ χαλεπαίνεσϑαι πρὸς 

19 ἀλλήλους. μέγιστον δ᾽ αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι τὸ ἐν στρα- 

τείᾳ ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόντων 

μηδενὸς οἴεσϑαι δεῖν πλείω παρατέίϑεσϑαι, ἀλλὰ τοῦ- 

το νομίζειν ἡδίστην εὐωχίαν εἶναι τοὺς συμμάχεσϑαι 
20 μέλλοντας ὅτι βελτίστους παραδκευάξειν. ἡνέκα δὲ 

Γωβρύας ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν λέγε- 
ται, Οὐκέτι ϑαυμάξω, ὦ Κῦρε. εἰ ἐχπώματα μὲν καὶ 
ἱμάτια καὶ χρυσίον ἡμεῖς ὑμῶν πλείονα κεκχτήμεϑα, αὐ- 

τοὶ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν ἄξιοί ἐσμεν. ἡμεῖς μὲν γὰρ 
ἐπιμελόμεϑα ὕπως ἡμῖν ταῦτα ὡς πλεῖστα ἔσται, ὑμεῖς 
δέ μοι δοκεῖτε ἐπιμέλεσϑαι ὕπως αὐτοὶ ὡς βέλτιστοι 

ἔσεσϑε. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν: ὃ δὲ Κῦρος, '4γ᾽, ἔφη, 
21 ὦ Γωβρύα, ὅπως πρὼ παρέσει ἔχων τοὺς ἱππέας ἐξω- 

πλισμένους. ἵνα καὶ τὴν δύναμέν σου ἴδωμεν, καὶ ἅμα 

διὰ τῆς σῆς χώρας ἄξεις ἡμᾶς, ὕπως ἂν εἰδῶμεν ἅ τὲ 
δεῖ φέλια καὶ πολέμια ἡμᾶς νομίζειν. 

νδιὰ,.... - 
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Τότε μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτερος 322 
ἐπὶ τὰ προσήκοντα. 

Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, παρῆν ὃ Γωβρύας ἔχων 
τοὺς ἱππέας. καὶ ἡγεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος, ὥσπερ προῦσ- 
ἤχει. ἀνδρὶ ἄρχοντι, οὐ μόνον τῷ πορεύεσϑαι τὴν ὁδὸν 
προσεῖχε τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ ἅμα προϊὼν ἐπεσκοπεῖτο εἴ 
τι δυνατὸν εἴη τοὺς πολεμίους ἀσϑενεστέρους ποιεῖν 

ἢ αὑτοὺς ἰσχυροτέρους. καλέσας οὖν τὸν Ὑρχάνιον 33 
χαὶ τὸν Γωβρύαν, τούτους γὰρ ἐνόμιξεν εἰδέναι μά- 
λιστα ὧν αὐτὸς ὥετο δεῖσθαι μαϑεῖν, ᾿Εγώ τοι, ἔφη, 

ὦ ἄνδρες φίλοι. οἶμαι σὺν ὑμῖν ἂν ὡς πιστοῖς βου- 
λευόμενος περὶ τοῦ πολέμου τοῦδε οὐκ ἂν ἐξαμαρτά- 

νειν" ὁρῶ γὰρ ὅτι μᾶλλον ὑμῖν ἢ ἐμοὶ σκεπτέον ὅπως 
ὁ ᾿Δσσύριος ἡμῶν μὴ ἐπικρατήσει. ἐμοὶ μὲν γάρ. ἔφη, 
τῶνδε ἀποσφαλέντι ἔστιν ἴσως καὶ ἄλλη ἀποστροφή" 
ὑμῖν δ᾽, εἰ οὗτος ἐπικρατήσει, ὁρῶ ἅμα πάντα τὰ ὄν- 
τα ἀλλότρια γιγνόμενα. καὶ γὰρ ἐμοὶ μὲν πολέμιός 34 

ἐστιν, οὐκ ἐμὲ μισῶν, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἀσύμφορον ἕαυ- 
τῷ μεγάλους εἶναι ἡμᾶς, καὶ στρατεύει διὰ τοῦτο ἐφ᾽ 
ἡμᾶς" ὑμᾶς δὲ καὶ μισεῖ, ἀδικεῖσϑαι νομίζων ὑφ᾽ ὑμῶν. 
πρὸς ταῦτα ἀπεχρίναντο ἀμφότεροι κατὰ ταὐτὰ περαΐί- 
νεῖν ὅ,τε μέλλει, ὡς ταῦτ᾽ εἰδόσι σφίσι καὶ μέλον αὖ- 
τοῖς ἰσχυρῶς ὅπῃ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. 

Ἐνταῦϑα δὴ ἤρξατο ὧδε. “έξατε δή μοι, ἔφη. 25 
ὑμᾶς νομίζει μόνους πολεμικῶς ἔχειν ὃ ᾿Δσσύριος πρὸς 
ἑαυτόν, ἢ ἐπίστασϑε καὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον; 
Ναὶ μὰ 44, ἔφη, ὃ Ὑρκάνιος, πολεμιώτατοι μέν εἰ- 
σιν αὐτῷ Καδούσιοι, ἔϑνος πολύ τε καὶ ἄλκιμον" Σά- 

καὶ γε μὴν ὅμοροι ἡμῖν, οἱ κακὰ πολλὰ πεπόνϑασιν 

ὑπὸ τοῦ ᾿ἀσσυρίου" ἐπειρᾶτο γὰρ κἀκείνους ὥσπερ καὶ 
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9206 ἡμᾶς καταστρέψασϑαι. Οὐκοῦν, ἔφη. οἴεσϑε νῦν αὐ- 
τοὺς ἀμφοτέρους ἡδέως ἂν ἐπιβῆναι μεϑ᾽ ἡμῶν τῷ 
᾿Τσσυρίῳ; ἔφασαν καὶ σφόδρ᾽ ἄν, εἴ πή γε δύναιντο 
συμμίξαι. Τί δ᾽, ἔφη, ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ συμμίξαι; 
᾿“σσύριοι, ἔφασαν, τὸ αὐτὸ ἔϑνος δι᾽ οὗπερ νυνὶ πορ- 

21 εύει. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Κῦρος, Τί γάρ, ἔφη. 
ὦ Γωβρύα, οὐ σὺ τοῦ νεανίσκου τούτου ὃς νῦν εἰς 
τὴν βασιλείαν καϑέστηκεν ὑπερηφανίαν πολλήν τινὰ 

τοῦ τρόπου κατηγορεῖς; Τοιαῦτα γάρ, οἶμαι, ἔφη ὃ 
Γωβρύας, ἔπαϑον ὑπ᾽ αὐτοῦ. Πότερα δῆτα, ἔφη ὃ 
Κῦρος. εἰς σὲ μόνον τοιοῦτος ἐγένετο ἢ καὶ εἰς ἄλ- 

8 λους τινάς; Νὴ 4, ἔφη ὃ Γωβρύας, καὶ εἰς ἄλλους 

γε ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀσϑενοῦντας οἷα ὑβρίζει τί δεῖ λέ- 

γειν; ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέρου ἢ ἐγὼ υἱόν. 

καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντα ὥσπερ τὸν ἐμόν, συμπίνον- 

τα παρ᾽ ἑαυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ὡς μέν τινες ἔφα- 

σαν, ὅτι ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἐπήνεσεν αὐτὸν ὡς καλὸς 
εἴη καὶ ἐμακάρισε τὴν μέλλουσαν αὐτῷ γυναῖκα ἔσε- 
σϑαι᾿ ὡς δὲ αὐτὸς νῦν λέγει, ὅτι ἐπείρασεν αὐτοῦ 
τὴν παλλακίδα. καὶ νῦν οὗτος εὐνοῦχος μέν ἐστι. τὴν 

29 δ᾽ ἀρχὴν ἔχει, ἐπεὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν. Οὐκ- 

οὖὔν, ἔφη. οἴει ἂν καὶ τοῦτον ἡδέως ἡμᾶς ἰδεῖν. εἰ 

οἴοιτο ἑαυτῷ βοηϑοὺς ἂν γενέσϑαι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, 
οἶδα. ὁ Γωβρούας" ἀλλ᾽ ἰδεῖν τοι αὐτὸν χαλεπόν ἐστιν, 
ὦ Κῦρε. Πῶς; ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι εἰ μέλλει τις ἐκεί- 
νῷ συμμίξειν, παρ᾽ αὐτὴν τὴν Βαβυλῶνα δεῖ παρ- 

80ἕναι. Τί οὖν. ἔφη, τοῦτο χαλεπόν" Ὅτι νὴ 41, ἔφη 
ὁ Γωβρύας, οἶδα ἐξελϑοῦσαν (ἂν» δύναμιν ἐξ αὐτῆς 

πολλαπλασίαν ἧς σὺ ἔχεις νῦν" εὖ δ᾽ ἴσϑι ὅτι καὶ δι᾽ 
αὐτὸ τοῦτο ἧττόν σοι νῦν ἢ τὸ πρότερον ᾿“σσύριοι 
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καὶ τὰ ὅπλα ἀποφέρουσι καὶ τοὺς ἵππους ἀπάγουσιν, 
ὅτι τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη ἔδοξεν εἶναι ἡ σὴ δύ- 
ναμις᾽ καὶ ὁ λόγος οὗτος πολὺς ἤδη ἔσπαρται" δοκεῖ 
δέ μοι, ἔφη. βέλτιον εἶναι φυλαττομένους πορεύεσϑαι. 

Καὶ ὃ Κῦρος ἀκούσας τοῦ Γωβρύου τοιαῦτα τοι- 

άδε πρὸς αὐτὸν ἔλεξε. Καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ 

Γωβρύα, κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖ- 

σϑαι. ἔγωγ᾽ οὖν σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφα- 
λεστέραν οὐδεμίαν πορείαν ἡμῖν τοῦ πρὸς αὐτὴν Βα- 
βυλῶνα ἰέναι, εἰ ἐκεῖ τῶν πολεμίων ἐστὶ τὸ κράτιστον. 

πολλοὶ μὲν γάρ εἰσιν, ὡς σὺ φής" εἰ δὲ ϑαρρήσουσι, 
καὶ δεινοὶ ἡμῖν, ὡς ἐγώ φημι, ἔσονται. μὴ δρῶντες 

μὲν οὖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς εἶναι διὰ τὸ 
φοβεῖσϑαι ἐκείνους. σάφ᾽ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι τοῦ μὲν φό- 
βου ἀπαλλάξονται ὃς αὐτοῖς ἐνεγένετο, ϑάρρος δ᾽ ἐμ- 

φύσεται ἀντὶ τούτου τοσούτῳ μεῖξον ὅσῳ ἂν πλείονα 

χρόνον ἡμᾶς μὴ ὁρῶσιν: ἢν δὲ ἤδη ἴωμεν ἐπ᾽ αὐτούς, 
πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι κλάοντας τοὺς ἀπο- 
ϑανόντας ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι τραύματα ἐπιδε- 
δεμένους ἃ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἔλαβον, πάντας δ᾽ ἔτι 

μεμνημένους τῆς μὲν τοῦδε τοῦ στρατεύματος τόλμης. 
τῆς δ᾽ αὑτῶν φυγῆς τὲ καὶ συμφορᾶς. εὖ δ᾽ ἴσϑι. 
ἔφη, ὦ Γωβρύα, [ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς.} οἵ πολλοὶ ἄν- 
ϑρῶποι, ὅταν μὲν ϑαρρῶσιν, ἀνυπόστατον τὸ φρόνη- 

μα παρέχονται" ὅταν δὲ δείσωσιν, ὕσῳ ἂν πλείους 
ὦσι, τοσούτῳ μείζω καὶ ἐκπεπληγμένον μᾶλλον τὸν 

91 

92 

φόβον κέκτηνται. ἐκ πολλῶν μὲν γὰρ καὶ κακῶν λό- 84 

γῶν ηὐξημένος αὐτοῖς πάρεστιν, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ 
πονηρῶν σχημάτων, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ δυσϑύμων τε 
καὶ ἐξεστηκότων προσώπων ἤϑροισται. ὥσϑ᾽ ὑπὸ τοῦ 
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μεγέϑους οὐ ῥάδιον αὐτόν ἐστιν οὔτε λόγοις κατασβέ- 

σαι οὔτε προσάγοντα πολεμίοις μένος ἐμβαλεῖν οὔτε 
ἀπάγοντα ἀναϑρέψαι τὸ φρόνημα. ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλ- 
λον αὐτοῖς ϑαρρεῖν παρακελεύῃ, τοσούτῳ ἐν δεινοτέ- 

8ὅ ροις ἡγοῦνται εἶναι. ἐχεῖνο μέντοι νὴ 4211, ἔφη, σκε- 
ψώμεϑα ἀκριβῶς ὅπως ἔχει. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε 
αἱ νῖκαι ἔδονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις ὁπότεροι 
ἂν πλείονα ὄχλον ἀπαριϑμήσωσιν, ὀρϑῶς καὶ σὺ φο- 
βεῖ περὶ ἡμῶν καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐσμεν" εἰ 

μέντοι ὥσπερ πρόσϑεν διὰ τοὺς εὖ μαχομένους ἔτι 
καὶ νῦν αἵ μάχαι κρίνονται, ϑαρρῶν οὐδὲν ἂν σφα- 

λείης" πολὺ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ϑεοῖς πλείονας εὑρήσεις 
παρ᾽ ἡμῖν τοὺς ϑέλοντας μάχεσϑαι ἢ παρ᾽ ἐκείνοιρ" 

86 ὡς δ᾽ ἔτι μᾶλλον ϑαρρῇς, καὶ τόδε κατανόησον" οἵ 
μὲν γὰρ πολέμιοι πολὺ μὲν ἐλάττονές εἰσι νῦν ἢ πρὶν 
ἡττηϑῆναι ὑφ᾽ ἡμῶν, πολὺ δ᾽ ἐλάττονες ἢ ὅτε ἀπέ- 
δρασαν ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ καὶ μείξονες νῦν, ἐπεὶ νε- 
νικήκαμεν, καὶ ἰσχυρότεροι, ἐπεὶ ὑμεῖς ἡμῖν προῦσ- 
ἐγένεσϑε' μὴ γὰρ ἔτι ἀτίμαξε μηδὲ τοὺς σούς, ἐπεὶ 
σὺν ἡμῖν εἰσι σὺν γὰρ τοῖς νικῶσι. σάφ᾽ ἴσϑι. ὦ 

81 Γωβρύα, ϑαρροῦντες καὶ οἵ ἀκόλουϑοι ἕπονται. μὴ 
λανθανέτω δέ σὲ μηδὲ τοῦτο, ἔφη, ὅτι ἔξεστι μὲν 
τοῖς πολεμίοις καὶ νῦν ἰδεῖν ἡμᾶς" γοργότεροι δέ, σάφ᾽ 
ἴσϑι, οὐδαμῶς ἂν αὐτοῖς φανείημεν ἢ ἰόντες ἐπ᾽ ἐκεί- 

νους. ὡς οὖν ἐμοῦ ταῦτα γιγνώσκοντος ἄγε ἡμᾶς 
εὐθὺ [τὴν ἐπὶ] Βαβυλῶνος. 

11. Οὕτω μὲν δὴ πορευόμενοι τεταρταῖοι πρὸς τοῖς 
ὁρίοις τῆς Γωβρύου χώρας ἐγένοντο. ὡς δὲ ἐν τῇ πο- 
λεμίᾳ ἦν, κατέστησε λαβὼν ἐν τάξει μεϑ᾽ ἑαυτοῦ τούς 
τε πεζοὺς καὶ τῶν ἱππέων ὅσους ἐδόκει καλῶς αὐτῷ 
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ἔχειν" τοὺς δ᾽ ἄλλους ἱππέας ἀφῆκε καταϑεῖν, καὶ ἐχέ- 

λευόε τοὺς μὲν ὅπλα ἔχοντας κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ 

ἄλλους καὶ πρόβατα ὅσα ἂν λάβωσι πρὸς αὑτὸν ἄγειν. 

ἐκέλευσε δὲ καὶ τοὺς Πέρσας συγκαταϑεῖν" καὶ ἧκον 

πολλοὶ μὲν αὐτῶν κατακεκυλισμένοι ἀπὸ τῶν ἵππων, 
πολλοὶ δὲ καὶ λείαν πλείστην ἄγοντες. ὡς δὲ παρῆν 2 

ἡ λεία, συγκαλέσας τούς τε τῶν Μήδων ἄρχοντας καὶ 
τῶν Ὑρκανίων καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν ὧδε. ᾽Αν- 
δρες φίλοι, ἐξένιδεν ἡμᾶς ἅπαντας πολλοῖς ἀγαϑοῖς 
Γωβρύας. εἰ οὖν, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς ἐξελόντες τὰ νομι- 

ξόμενα καὶ τῇ στρατιᾷ τὰ ἱκανὰ τὴν ἄλλην τούτῳ δοί- 
ἡμὲν λείαν, ἄρ᾽ ἄν, ἔφη, καλὸν ποιήσαιμεν τῷ εὐ- 
ϑὺς φανεροὶ εἶναι ὅτι καὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας πειρώ- 
μεϑα νικᾶν εὖ ποιοῦντες; ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἤκουσαν, πάν- 8 
τες μὲν ἐπήνουν, πάντες δ᾽ ἐνεκωμίαξον" εἷς δὲ καὶ 
ἔλεξεν ὧδε᾽ Πάνυ, ἔφη, ὦ Κῦρε, τοῦτο ποιήσωμεν" 
καὶ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὁ Γωβρύας πτωχούς τινας 
ἡμᾶς νομίξειν, ὅτι οὐ δαρεικῶν μεστοὶ ἥκομεν οὐδὲ 
ἐκ χρυσῶν πίνομεν φιαλῶν" εἰ δὲ τοῦτο ποιήσομεν, 
γνοίη ἄν, ἔφη, ὅτι ἔστιν ἐλευϑερίους εἶναι καὶ ἄνευ 
χρυσοῦ. ΄4γε δή, ἔφη, τὰ τῶν ϑεῶν ἀποδόντες τοῖς 4 

μάγοις καὶ ὅσα τῇ στρατιᾷ ἱκανὰ ἐξελόντες τἄλλα κα- 
λέσαντες τὸν Γωβρύαν δότε αὐτῷ οὕτω δὴ λαβόντες 
ἐκεῖνοι ὅσα ἔδει τἄλλα ἔδοσαν τῷ Γωβρύᾳ. 

Ἔκ τούτου δὴ ἤει πρὸς Βαβυλῶνα παραταξάμε- ὃ 
νος ὥσπερ ὅτε ἡ μάχη ἦν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντεξῇσαν οἵ 
᾿Δσσύριοι, ἐχέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προσελά- 
σαντα εἰπεῖν ὅτι εἰ βούλεται ὃ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ 

τῆς χώρας μάχεσϑαι, κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ μάχοιτο" 

εἰ δὲ μὴ ἀμυνεῖ τῇ χώρᾳ, ὅτι ἀνάγκη τοῖς κρατοῦσι 
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0 πείϑεσϑαι. ὃ μὲν δὴ Γωβρύας προσελάσας ἔνϑα ἀσφα- 

λὲς ἦν ταῦτα εἶπεν. ὃ δ᾽ αὐτῷ ἐξέπεμψεν ἀποκχρινού- 
μένον τοιάδε' ΖΙεσπότης ὁ σὸς λέγει. ὦ Γωβρύα. Οὐχ 
ὅτι ἀπέχτεινά δου τὸν υἱὸν μεταμέλει μοι. ἀλλ᾽ ὅτι 

οὐ καὶ σὲ προσαπέχτεινα. μάχεσϑαι δὲ ἐὰν βούλησϑε. 
ἥκετε εἰς τριακοστὴν ἡμέραν" νῦν δ᾽ οὔπω ἡμῖν 6χο- 

τ λή" ἔτι γὰρ παρασκχευαξόμεϑα. ὃ δὲ Γωβρύας εἶπεν, 
᾿Δλλὰ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μεταμέλεια" δῆλον 
γὰρ ὅτι ἀνιῶ σέ τι. ἐξ οὗ αὕτη δὲ ἡ μεταμέλεια ἔχει. 

8 Ὁ μὲν δὴ Γωβρύας ἀπήγγειλε τὰ τοῦ ᾿ἀσσυρίου" 

ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας ταῦτα ἀπήγαγε τὸ στράτευμα" 
καὶ καλέσας τὸν Γωβρύαν Εἰπέ μοι, ἔφη. οὐκ ἔλεγες 

μέντοι σὺ ὅτι τὸν ἐχτμηϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾿“σσυρίου οἴει 

ἂν σὺν ἡμῖν γενέσϑαι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη. δοκῶ εἰδέ- 
ναι" πολλὰ γὰρ δὴ ἔγωγε κἀκεῖνος ἐπαρρησιασάμεϑα 

9 πρὸς ἀλλήλους. Ὁπότε τοίνυν σοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν, 

πρύόσιϑι πρὸς αὐτόν" καὶ πρῶτον μὲν οὕτω ποίει ὅπως 
ἂν αὐτοὶ λάϑρα συνῆτε" ἐπειδὰν δὲ συγγένῃ αὐτῷ, 
ἐὰν γνῷς αὐτὸν φίλον βουλόμενον εἶναι, τοῦτο δεῖ 
μηχανᾶσϑαι ὅπως λάϑῃ φίλος ὧν ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἂν 
φίλους τις ποιήσειεν ἄλλως πὼς πλείω ἀγαϑὰ ἐν πο- 

λέμῳ ἢ πολέμιος δοκῶν εἶναι οὔτ᾽ ἂν ἐχϑροὺς πλείω 
τοτις βλάψειεν ἄλλως πῶς ἢ φίλος δοκῶν εἶναι. Καὶ 

μήν, ἔφη ὃ Γωβρύας. οἷδ᾽ ὅτι κἂν πρίαιτο Γαδάτας 
τὸ μέγα τι ποιῆσαι κακὸν τὸν νῦν βασιλέα ᾿Ασσυρίων. 
ἀλλ᾽ ὅ.τι ἂν δύναιτο, τοῦτο δεῖ καὶ ἡμᾶς σκοπεῖν. 

11 “έγε δή μοι. ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς τὸ φρούριον τὸ πρὸ 
τῆς χώρας. ὅ φατε Ὑρχανίοις τε καὶ Σάκαις ἐπιτετει- 

χίσϑαι τῇδε τῇ χώρᾳ πρόβολον εἶναι τοῦ πολέμου, ἄρ᾽ 
ἄν, ἔφη. οἴει ὑπὸ τοῦ φρουράρχου παρεϑῆναι τὸν 

“μι ἥν. ϑιυδδῶς “4 .. 
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εὐνοῦχον ἐλθόντα σὺν δυνάμει; Σαφῶς γ᾽, ἔφη ὃ 
Γωβρύας. εἴπερ ἀνύποπτος ὥν. ὥσπερ νῦν ἐστιν, ἀφί- 

χοιτὸ πρὸς αὐτόν. Οὐκοῦν, ἔφη. ἀνύποπτος ἂν εἴη, 13 

εἰ προσβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρία αὐτοῦ ὡς λα- 

βεῖν βουλόμενος. ἀπομάχοιτο δὲ ἐκεῖνος ἀνὰ κράτος" 
καὶ λάβοιμι μὲν αὐτοῦ τι ἐγώ. ἀντιλάβοι δὲ κἀκεῖνος 

ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέλους πεμπομένους 
ὑπ᾿ ἐμοῦ πρὸς τούτους οὕς φατε πολεμίους τῷ ᾿4σσυ- 

φίῳ εἶναι" καὶ οἵ μὲν ληφϑέντες λέγοιεν ὅτι ἐπὶ στρά- 

τευμα ἀπέρχονται καὶ κλίμακας ὡς ἐπὶ τὸ φρούριον 

ἄξοντες. ὃ δ᾽ εὐνοῦχος ἀκούσας προσποιήδαιτο προ- 

αγγεῖλαι βουλόμενος ταῦτα παρεῖναι. καὶ ὁ Γωβρύας 18 

εἶπεν ὅτι οὕτω μὲν γιγνομένων σαφῶς παρείη ἂν αὐ- 

τόν. καὶ δέοιτό γ᾽ ἂν αὐτοῦ μένειν ἕως ἀπέλϑοις. 

Οὐχοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος. εἴ γε ἅπαξ εἰσέλϑοι, δύναιτ᾽ 

ἂν ἡμῖν ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον; Εἰκὸς γοῦν. 14 

ἔφη ὁ Γωβρύας. τὰ μὲν ἔνδον ἐκείνου συμπαρασκευ- 

ἄξοντος. τὰ δ᾽ ἔξωϑεν σοῦ ἰσχυρότερα προσάγοντος. 
Ἴϑι οὖν, ἔφη. καὶ πειρῶ ταῦτα διδάξας καὶ διαπρα- 
ξάμενος παρεῖναι" πιστὰ δὲ αὐτῷ οὐκ ἂν μείξω οὔτ᾽ 
εἴποις οὔτε δείξαις ὧν αὐτὸς σὺ τυγχάνεις παρ᾽ ἡμῶν 
εἰληφώς. 

Ἔκ τούτου ὥχετο μὲν ὃ Γωβρύας" ἄσμενος δὲ 
ἰδὼν αὐτὸν ὁ εὐνοῦχος συνωμολόγει τε πάντα καὶ συν- 
ἔϑετο ἃ ἔδει. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὁ Γωβρύας ὅτι 

πάντα δοκοίη ἰσχυρῶς τῷ εὐνούχῳ τὰ ἐπισταλέντα. ἐκ 
τούτου τῇ ὑστεραία προσέβαλε μὲν ὃ Κῦρος, ἀπεμά- 

χετο δὲ ὁ Γαδάτας. ἦν δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὁ Κῦ- 
ρος, ὑποῖον ἔφη ὁ Γαδάτας. τῶν δὲ ἀγγέλων οὕς τὸ 
ἔπεμψεν ὁ Κῦρος προειπὼν ἧ πορεύσοιντο, τοὺς μὲν 

“πὰ δ 
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εἴασεν ὁ Γαδάτας διαφεύγειν, ὅπως ἄγοιεν τὰ στρα-ἢ 
τεύματα καὶ τὰς κλίμακας κομίξοιεν' ος δ᾽ ἔλαβε, ἢ 
βασανίξων ἐναντίον πολλῶν, ὡς ἤκουσεν ἐφ᾽ ἃ ἔφα-ἢ 

σαν πορεύεσϑαι, εὐθέως συσχευασάμενος ὡς ἐξαγγε- 

1τ λῶν τῆς νυχτὸς ἐπορεύετο. τέλος δὲ πιστευϑεὶς ὡς 

βοηϑὺὸς εἰσέρχεται εἰς τὸ φρούριον" καὶ τέως μὲν συμ- 
παρεδκεύαξεν ὅ,τι δύναιτο τῷ φρουράρχῳ᾽ ἐπεὶ δὲ ὃ 
Κῦρος ἦλθε, καταλαμβάνει τὸ χωρίον συνεργοὺς ποι- 

18 ησάμενος καὶ τοὺς παρὰ τοῦ Κύρου αἰχμαλώτους. ἐπεὶ 
ὃδ τοῦτο ἐγένετο, εὐθὺς [Γαδάτας] ὃ εὐνοῦχος τὰ ἔν- 
δον καταστήσας ἐξῆλθε πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ τῷ νό- 

19 μῷ προσχυνήσας εἶπε, Χαῖρε, Κῦρε. ᾿4λλὰ ποιῶ ταῦτ᾽, 
ἔφη" σὺ γάρ μὲ σὺν τοῖς ϑεοῖς οὐ κελεύεις μόνον 
ἀλλὰ καὶ ἀναγκάζεις χαίρειν. εὖ γὰρ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι 
ἐγὼ μέγα ποιοῦμαι φίλιον τοῦτο τὸ χωρίον τοῖς ἐν- 
ϑάδε συμμάχοις καταλείπων" σοῦ δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδάτα, 
ὁ ᾿ἡσσύριος παῖδας μέν, ὡς ἔοικε, τὸ ποιεῖσϑαι ἀφεί- 
λετο, οὐ μέντοι τό γε φίλους δύνασϑαι κτᾶσϑαι ἀπ- 

εἑστέρησεν" ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι ὅτι ἡμᾶς τῷ ἔργῳ τούτῳ φί- 
λους πεποίησαι, οἵ σοι, ἐὰν δυνώμεϑα, πειρασόμεϑα 
μὴ χείρονες βοηϑοὶ παραστῆναι ἢ εἰ παῖδας ἐκγόνους 

20 ἐκέχτησο. ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεγεν. ἐν δὲ τούτῳ ὁ Ὑρχά- 
νιος ἄρτι ἠσϑημένος τὸ γεγενημένον προσϑεῖ τῷ Κύ- 
ρῷ καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ εἶπεν, Ὦ, μέγα ἀγαϑὸν 
σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλήν μὲ τοῖς ϑεοῖς ποιεῖς 

21 χάριν ὀφείλειν ὅτι σοί μὲ συνήγαγον. 1ϑι νῦν, ἔφη 

ὁ Κῦρος, καὶ λαβὼν τὸ χωρίον οὕπερ ἕνεκά μὲ ἀσπά- 
ξεν διατίϑει αὐτὸ οὕτως ὡς ἂν τῷ ὑμετέρῳ φύλῳ. 
πλείστου ἄξιον ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις, μάλιστα 

δ᾽, ἔφη, Γαδάτᾳ τουτωΐ, ὃς ἡμῖν αὐτὸ λαβὼν παραδίδωσι. 
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Τί οὖν; ἔφη ὃ Ὑρχάνιος, ἐπειδὰν Καδούσιοι ἔλ- 99 
ἀ ϑῶσι καὶ Σάκαι καὶ οἵ ἐμοὶ πολῖται, καλέσωμεν καὶ 

τούτων, ἵνα κοινῇ βουλευσώμεϑα πάντες ὅσοις προῦσ- 
ὁ ἥκει πῶς ἂν συμφορώτατα χρώμεϑα τῷ φρουρίῳ; 
( ταῦτα μὲν οὕτω συνήνεσεν ὃ Κῦρος" ἐπεὶ δὲ συνῆλ- 23 

ϑον οἷς ἔμελε περὶ τοῦ φρουρίου, ἐβουλεύσαντο κοινῇ 
φυλάττειν οἷσπερ ἀγαϑὸν ἦν φίλιον ὄν, ὅπως αὐτοῖς 
μὲν πρόβολος εἴη πολέμου, τοῖς δ᾽ ᾿“σσυρίοις ἐπιτε- 
τειχισμένον. τούτων γενομένων πολὺ δὴ προϑυμότε- 34 

θοὸν χαὶ πλείους καὶ Καδούσιοι συνεστρατεύοντο καὶ 
Σάκαι καὶ Ὑρχάνιοι" καὶ συνελέγη ἐντεῦϑεν στράτευμα 
Καδουσίων μὲν πελτασταὶ εἰς δισμυρίους καὶ ἱππεῖς 
εἰς τετρακισχιλίους, Σακῶν δὲ τοξόται εἰς μυρίους καὶ 
ἱπποτοξόται εἰς δισχιλίους" καὶ Ὑρχάνιοι δὲ πεξούς τε 
ὁπόσους ἐδύναντο προσεξέπεμψαν καὶ ἱππέας ἐξεπλή- 
θῶσαν εἰς δισχιλίους. τὸ γὰρ πρόσϑεν καταλελειμμέ- 
νοὶ ἦσαν πλείους οἴκοι αὐτοῖς ἱππεῖς, ὅτι καὶ οἱ Κα- 
δούσιοι καὶ οἱ Σάκαι τοῖς ᾿Ασσυρίοις πολέμιοι ἦσαν. 
ὅσον δὲ χρόνον ἐκαϑέξετο ὃ Κῦρος ἀμφὶ τὴν περὶ τὸ 26 
φρούριον οἰκονομίαν, τῶν ᾿σσυρίων τῶν κατὰ ταῦτα 
τὰ χωρία πολλοὶ μὲν ἀπῆγον ἵππους, πολλοὶ δὲ ἀπέ- 
φέρον ὅπλα, φοβούμενοι ἤδη πάντας τοὺς προσχώρους. 

Ἔκ δὲ τούτου προσέρχεται τῷ Κύρῳ ὁ Γαδάτας 26 
καὶ λέγει ὅτι ἥκουσιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὁ ᾿“σσύριος, 
ἐπεὶ πύϑοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου, χαλεπῶς τε ἐνέγ- 
κοι καὶ συσκευάξοιτο ὡς ἐμβαλῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώ- 

ραν. ἐὰν οὖν ἀφῇς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειρα- 
ϑείην διασῶσαι, τῶν δ᾽ ἄλλων μείων λόγος. καὶ δοῖ 

ἸΚῦρος εἶπεν, ᾿Εὰν οὖν ἴῃς νῦν, πότε ἔσει οἴχοι; καὶ 
ὁ Γαδάτας εἶπεν, Εἰς τρίτην δειπνήσω ἐν τῇ ἡμετέρᾳ. 

: ΘΠΟΡΗ. ΟΥτορ. σϑο, ἃ, Ηυρσ. 19 
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Ἦ καὶ τὸν ᾿Δσσύριον, ἔφη, οἴει ἐκεῖ ἤδη καταλήψε- 
σϑαι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα᾽ σπεύσει γὰρ ἕως ἔτι. 

8 πρόσω δοκεῖς ἀπεῖναι. ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, πο- 

σταῖος ἂν τῷ στρατεύματι ἐκεῖσε ἀφικοίμην; πρὸς 
τοῦτο δὴ ὁ Γαδάτας λέγει, Πολὺ ἤδη, ὦ δέσποτα, 

ἔχεις τὸ στράτευμα καὶ οὐκ ἂν δύναιο μεῖον ἢ ἐν ἕξ 
ἢ ἑπτὰ ἡμέραις ἐλϑεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν οἴκησιν. Σὺ 

μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἄπιϑι ὡς τάχιστα" ἐγὼ δ᾽ 
29 ὡς ἂν δυνατὸν ἡ πορεύσομαι. ὁ μὲν δὴ Γαδάτας ὥχε- 

το ὁ ὃὲ Κῦρος συνεκάλεσε πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν 

συμμάχων" καὶ ἤδη πολλοί τε ἐδόκουν καὶ καλοὶ κἀ-᾿ 
γαϑοὶ παρεῖναι" ἐν οἷς δὴ λέγει ὃ Κῦρος ταῦτα. 

80 ᾿άνδρες σύμμαχοι. Γαδάτας διέπραξεν ἃ δοκεῖ 
πᾶσιν ἡμῖν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτα πρὶν καὶ 
ὁτιοῦν ἀγαϑὸν ὑφ᾽ ἡμῶν παϑεῖν. νῦν δὲ ὁ ᾿“σσύριος 
εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ὅτι 

ἅμα μὲν τιμωρεῖσϑαι αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοκεῖ 
ὑπ᾿ αὐτοῦ μεγάλα βεβλάφϑαι' ἅμα δὲ ἴσως κἀκεῖνο 
ἐννοεῖται ὡς εἰ οἵ μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν 
ὑπ’ ἐκείνου κακὸν πείσονται, οὗ δὲ σὺν ἐκείνῳ ὄντες 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπολοῦνται, ὅτι τάχιστα οὐδένα εἰκὸς σὺν 

81 αὐτῷ βουλήδεσϑαι εἶναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες, καλόν 
τι ἄν μοι δοκοῦμεν ποιῆσαι, εἰ προϑύμως Γαδάτᾳ 

βοηϑήσαιμεν ἀνδρὶ εὐεργέτῃ" καὶ ἅμα δίκαια ποιοῖμεν 
ἂν χάριν ἀποδιδόντες" ἀλλὰ μὴν καὶ σύμφορά γ᾽ ἄν, 

82 ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, πράξαιμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἰ γὰρ πᾶσι 
φαινοίμεϑα τοὺς μὲν κακῶς ποιοῦντας νικᾶν πειρώ- 

μενον κακῶς ποιοῦντες, τοὺς δ᾽ εὐεργετοῦντας ἀγαϑοῖς 

ὑπερβαλλόμενοι, εἰκὸς ἐκ τῶν τοιούτων φίλους μὲν 

πολλοὺς ἡμῖν βούλεσϑαι γίγνεσϑαι, ἐχϑρὸν δὲ μηδένα 
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ἐπιϑυμεῖν εἶναι" εἰ δὲ ἀμελῆσαι δόξαιμεν Γαδάτου, 38 
πρὸς τῶν ϑεῶν ποίοις λόγοις ἂν ἄλλον πείϑοιμεν χα- 

ρέζεσϑαί τε ἡμῖν; πῶς δ᾽ ἂν τολμῶμεν ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἐπαινεῖν; πῶς δ᾽ ἂν ἀντιβλέψαι τις ἡμῶν δύναιτο 

Γαδάτᾳ, εἰ ἡττώμεϑ᾽ αὐτοῦ εὖ ποιοῦντος τοσοῦτοι 
ὄντες ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ τούτου οὕτω διακειμένου; ὃ. 

μὲν οὕτως εἶπεν" οἱ δὲ πάντες ἰσχυρῶς συνεπήνουν 84 
ταῦτα ποιεῖν. 

4γε τοίνυν, ἔφη. ἐπεὶ καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ ταῦτα, 

ἐπὶ μὲν τοῖς ὑποξυγίοις καὶ ὀχήμασι καταλίπωμεν ἕκα- 
στοι τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδειοτάτους πορεύεσϑαι. 
Γωβρύας δ᾽ ἡμῖν ἀρχέτω αὐτῶν καὶ ἡγείσϑω αὐτοῖς᾽ 30 
καὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος καὶ τἄλλα ἱκανός" ἡμεῖς δ᾽. 
ἔφη, καὶ ἵπποις τοῖς δυνατωτάτοις καὶ ἀνδράσι πο- 
ρευώμεϑα. τἀπιτήδεια τριῶν ἡμερῶν λαβόντες" ὅσῳ 

δ᾽ ἂν χουφότερον συσχευασώμεϑα καὶ εὐτελέστερον, 

τοσούτῳ ἥδιον τὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἀριστήσομέν τε 

καὶ δειπνήσομεν καὶ καϑευδήσομεν. νῦν δ᾽, ἔφη, πο- 

ρευώμεϑα ὧδε" πρώτους μὲν ἄγε σύ, Χρυσάντα. τοὺς 36 

ϑωρακοφόρους, ἐπεὶ ὁμαλή τε καὶ πλατεῖα ἡ ὃδός 
ἐστι, τοὺς ταξιάρχους ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ἡ δὲ 
τάξις ἑκάστη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω" ἀϑρόοι γὰρ ὄντες καὶ τά- 

χιστα καὶ ἀσφαλέστατα πορευοίμεϑ᾽ ἄν. τούτου δ᾽ 31 
ἕνεκα, ἔφη, κελεύω τοὺς ϑωρακοφόρους ἡγεῖσθαι ὅτι 
τοῦτο βραδύτατόν ἐστι τοῦ στρατεύματος" τοῦ δὲ βρα- 
δυτάτου ἡγουμένου ἀνάγκη ῥαδίως ἕπεσϑαι πάντα τὰ 
ϑᾶττον ἰόντα ὅταν δὲ τὸ τάχιστον ἡγῆται ἐν νυκτί, 
οὐδέν ἐστι ϑαυμαστὸν καὶ διασπᾶσϑαι τὰ στρατεύμα- 

τα τὸ γὰρ προταχϑὲν ἀποδιδράσκει. ἐπὶ δὲ τούτοιρ, 88 
ἔφη, ᾿Δρτάβαζος τοὺς Περσῶν πελταστὰς καὶ τοξότας 

12} 
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ἀγέτω" ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿ἀνδαμύας ὃ Μῆδος τὸ Μήδων 

πεΐζόν" ἐπὶ δὲ τούτοις Ἔμβας τὸ ᾿Αρμενίων πεζόν" ἐπὶ 
δὲ τούτοις ᾿ρτούχας Ὑρκανίους" ἐπὶ δὲ τούτοις Θαμ- 
βράδας τὸ Σακῶν πεξόν' ἐπὶ δὲ τούτοις ΖΙίατάμας Κα- 

89 δουσίους. ἀγόντων δὲ καὶ οὗτοι πάντες ἐν μετώπῳ 

μὲν τοὺς ταξιάρχους ἔχοντες, δεξιοὺς δὲ τοὺς πελτα- 

στάς, ἀριστεροὺς δὲ τοὺς τοξότας τοῦ ἑαυτῶν πλαι- 

σίου: οὕτω γὰρ πορευόμενοι καὶ εὐχρηστότεροι γίγ- 

Δ νονται. ἐπὶ δὲ τούτοις οὗ δκευοφόροι, ἔφη, πάντων 

ἑπέσϑων" οἱ δὲ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπιμελέσϑων ὕπως 
συνεσκευασμένοι τὲ ὦσι πάντα πρὶν καϑεύδειν καὶ 
πρὼ σὺν τοῖς σκεύεσι παρῶσιν εἰς τὴν τεταγμένην 

41: χώραν καὶ ὅπως κοσμίως ἕπωνται. ἐπὶ δὲ τοῖς σκευο- 
φόροις, ἔφη. τοὺς Πέρσας ἱππέας Μαδάτας ὃ Πέρσης 

ἀγέτω, ἔχων καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν ἵἥπ- 
πέων ἐν μετώπῳ" ὃ δ᾽ ἑκατόνταρχος τὴν τάξιν ἀγέτω 

43 εἰς ἕνα, ὥσπερ οἵ πέξαρχοι. ἐπὶ τούτοις 'Ραμβάκας ὃ 
Μῆδος ὡσαύτως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ τούτοις σύ, 

ὦ Τιγράνη, τὸ σεαυτοῦ ἱππικόν" καὶ οἵ ἄλλοι δὲ ἵπ- 
παρχοι μεϑ'᾽ ὧν ἕκαστοι ἀφίκοντο πρὸς ἡμᾷς. ἐπὶ τού- 
τοις Σάκαι ἄγετε ἔσχατοι δέ, ὥσπερ ἦλθον, Καδού- 
σιοι ἰόντων" ᾿Αλκεύνα, σὺ δὲ ὁ ἄγων αὐτοὺς ἐπιμέλου 
τὸ νῦν εἶναι πάντων τῶν ὄπισϑεν καὶ μηδένα ἔα 

48 ὕστερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσϑαι. ἐπιμέλεσϑε δὲ 
τοῦ σιωπῇ πορεύεσϑαι οἵ τὲ ἄρχοντες καὶ πάντες δὲ 
οἵ σωφρονοῦντες: διὰ γὰρ τῶν ὥτων ἐν τῇ νυκτὶ 
ἀνάγκη μᾶλλον ἢ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἕκαστα καὶ αἱἰ- 
σϑάνεσϑαι καὶ πράττεσϑαι" καὶ τὸ ταραχϑῆναι δὲ ἐν 
τῇ νυκτὶ πολὺ μεῖζόν ἐστι πρᾶγμα ἢ ἐν τῇ ἡμέρα καὶ 

44 δυσκαταστατώτερον' οὗ ἕνεκα ἥ τε σιωπὴ ἀσκητέα καὶ 
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ἡ τάξις φυλακτέα. τὰς δὲ νυχτερινὰς φυλακάς, ὅταν μέλ- 
λητε νυχτὸς ἀναστήσεσθαι. χρὴ ὡς βραχυτάτας καὶ 

πλείστας ποιεῖσϑαι. ὡς μηδένα ἡ ἐν τῇ φυλακῇ ἀγ- 

ρυπνία πολλὴ οὖσα λυμαίνηται ἐν τῇ πορείᾳ᾽ ἡνίκα 
δ᾽ ἂν ὥρα ἡ πορεύεσϑαι. σημαίνειν τῷ κέρατι. ὑμεῖς 4ὅ 
δ᾽ ἔχοντες ἃ δεῖ ἕκαστοι πάρεστε εἰς τὴν ἐπὶ Βαβυ- 
λῶνος ὃδόν" ὁ δ᾽ ὁρμώμενος ἀεὶ τῷ κατ᾽ οὐρὰν παρ- 
ἐγγυάτω ἕπεσϑαι. 

Ἔκ τούτου δὴ ὥχοντο ἐπὶ τὰς σκηνὰς καὶ ἅμα 48 

ἀπιόντες διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικῶς ὁ 

Κῦρος ὁπόσοις συνέταττε πᾶσιν ὀνομάξων ἐνετέλλετο. 

ὁ ὃὲ Κῦρος ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει" πάνυ γὰρ αὐτῷ 41 
ἐδόκει ϑαυμαστὸν εἶναι εἰ οἵ μὲν βάναυσοι ἴσασι τῆς 

ἑαυτοῦ τέχνης ἕκαστος τῶν ἐργαλείων τὰ ὀνόματα, 
καὶ ὃ ἰατρὸς δὲ οἷδε καὶ τῶν ὀργάνων καὶ τῶν φαρ- 
μάκων οἷς χρῆται πάντων τὰ ὀνόματα, ὁ δὲ στρατη- 
γὺς οὕτως ἠλίϑιος ἔσοιτο ὥστε οὐκ εἴσοιτο τῶν ὑφ᾽ 

ἑαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγκη ἐστὶν αὐτῷ 
ὀργάνοις χρῆσϑαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βούληται 

καὶ ὅταν φυλάξαι καὶ ὅταν ϑαρρῦναι καὶ ὅταν φοβῆ- 
σαι" καὶ τιμῆσαι δὲ ὅπότε τινὰ βούλοιτο. πρέπον αὖὐ- 

τῷ ἐδόκει εἶναι ὀνομαστὶ προσαγορεύειν. ἐδόκουν δ᾽ 48 
αὐτῷ οἱ γιγνώσκεσθαι δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος 

καὶ τοῦ καλόν τι ποιοῦντες ὁρᾶσϑαι μᾶλλον ὀρέγεσϑαι 

καὶ τοῦ αἰσχρόν τι ποιεῖν μᾶλλον προϑυμεῖσϑαι ἀπ- 
ἔχεσθαι. ἠλίϑιον δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι αὐτῷ τὸ 49 
ὁπότε τι βούλοιτο πραχϑῆναι, οὕτω προστάττειν ὥσπερ 
ἐν οἴκῳ ἔνιοι δεσπόται προστάττουσιν, Ἴτω τις ἐφ᾽ 
ὕδωρ, Ξύλα τις σχισάτω" οὕτω γὰρ προσταττομένων ὅ0 
εἰς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες ἐδόκουν αὐτῷ καὶ οὐδεὶς 
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περαίνειν τὸ προσταχϑὲν καὶ πάντες ἐν αἰτία εἶναι 
καὶ οὐδεὶς τῇ αἰτίᾳ οὔτε αἰδχύνεσϑαι οὔτε φοβεῖσϑαι 
ὁμοίως διὰ τὸ σὺν πολλοῖς αἰτίαν ἔχειν. διὰ ταῦτα 

δὴ πάντας ὠνόμαξεν αὐτὸς ὅτῳ τι προστάττοι. 

ὅ1 Καὶ Κῦρος μὲν δὴ περὶ τούτων οὕτως ἐγίγνω- 
κεν. οἱ δὲ στρατιῶται τότε μὲν δειπνήσαντες καὶ 

φυλακὰς καταστησάμενοι καὶ συσχευαδάμενοι πάντα ἃ 

ὅ2 ἔδει ἐκοιμήϑησαν. ἡνίκα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ νυκτῶν, ἐσή- 
μὴηνε τῷ κέρατι. Κῦρος δ᾽ εἰπὼν τῷ Χρυσάντα ὅτι 
ἐπὶ τῇ ὁδῷ ὑπομενοίη ἐν τῷ πρόσϑεν τοῦ στρατεύ- 

ματος ἐξήει λαβὼν τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ὑπηρέτας" βραχεῖ 

δὲ χρόνῳ ὕστερον Χρυσάντας παρῆν ἄγων τοὺς ϑὼω- 
ὅ8 ρακοφόρους. τούτῳ μὲν ὁ Κῦρος δοὺς ἡγεμόνας τῆς 

ὁδοῦ πορεύεσϑαι ἐκέλευεν ἡσύχως" οὐ γάρ πω ἐν ὁδῷ 

πάντες ἦσαν' αὐτὸς δὲ ἑστηκὼς ἐν τῇ ὁδῷ τὸν μὲν 
προσιόντα προυπέμπετο ἐν τάξει, ἐπὶ δὲ τὸν ὑστερί- 

ὕά ξοντα ἔπεμπε καλῶν. ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἦσαν, 

πρὸς μὲν Χρυσάνταν ἱππέας ἔπεμψεν ἐροῦντας ὅτι ἐν 
ὅδ ὁδῷ ἤδη πάντες" ἄγε οὖν ἤδη ϑᾶττον. αὐτὸς δὲ παρ- 

ἐλαύνων τὸν ἵππον εἰς τὸ πρόσϑεν ἥσυχος κατ- 
εϑεᾶτο τὰς τάξεις. καὶ οὺς μὲν ἴδοι εὐτάκτως καὶ σιω- 

πῇ ἰόντας, προσελαύνων αὐτοῖς τίνες τε εἶεν ἠρώτα 
καὶ ἐπεὶ πύϑοιτο ἐπήνει"' εἰ δέ τινας ϑορυβουμένους 
αἴσϑοιτο, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύναι τὴν 

ταραχὴν ἐπειρᾶτο. 
δὅ0 Ὃν μόνον παραλέλειπται τῆς ἐν νυκτὶ ἐπιμελείας 

αὐτοῦ, ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πεζοὺς εὐ- 
ξώνους οὐ πολλοὺς προύπεμπεν, ἐφορωμένους ὑπὸ 

Χρυσάντα καὶ ἐφορῶντας αὐτόν, ὡς ὠτακουστοῦντες 

καὶ εἴ πὼς ἄλλως δύναιντο αἰσϑάνεσϑαί τι, σημαί- 
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ψοιὲν τῷ Χρυσάντα ὅ,τι καιρὸς δοκοίη εἶναι" ἄρχων 
δὲ καὶ ἐπὶ τούτοις ἦν ὃς καὶ τούτους ἐχόσμει, καὶ τὸ 

μὲν ἄξιον λόγου ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ οὐκ ἠνώχλει λέ- 

γῶν. τὴν μὲν δὴ νύκτα οὕτως ἐπορεύοντο ἐπεὶ δὲ 51 
ἡμέρα ἐγένετο, τοὺς μὲν Καδουσίων ἱππέας, ὅτι αὐ- 
τῶν καὶ οἱ πεξοὶ ἐπορεύοντο ἔσχατοι, παρὰ τούτοίς 

χατέλιπεν, ὡς μηδ᾽ οὗτοι ψιλοὶ ἱππέων ἴοιεν" τοὺς δ᾽ 

ἄλλους εἰς τὸ πρόσϑεν παρελαύνειν ἐκέλευσεν, ὅτι καὶ 

οἱ πολέμιοι ἐν τῷ πρόσϑεν ἦσαν, ὅπως εἴ τί που ἐν- 

αντιοῖτο αὐτῷ, ἀπαντῴη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ 

μάχοιτο, εἴ τέ τί που φεῦγον ὀφϑείη, ὡς ἐξ ἕτοιμο- 

τάτου διώκοι. ἦσαν δὲ αὐτῷ ἀεὶ τεταγμένοι οὕς τε ὅ8 
διώκειν δέοι καὶ οὺς παρ᾽ αὐτῷ μένειν" πᾶσαν δὲ τὴν 
τάξιν λυϑῆναι οὐδέποτε εἴα. Κῦρος μὲν δὴ οὕτως 9 
ἦγε τὸ στράτευμα" οὐ μέντοι αὐτός γε μιᾷ χώρα ἐχρῆ- 

το, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρα τε καὶ 

ἐπεμέλετο, εἴ του δέοιντο. οἵ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον 
οὕτως ἐπορεύοντο. 

Ἐκ δὲ τοῦ Γαδάτου ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τιςῖϊν. 

ἀνδρῶν ἐπεὶ ἑώρα αὐτὸν ἀφεστηκότα ἀπὸ τοῦ ᾿4σσυ- 
ρίου, ἐνόμισεν, εἴ τι οὗτος πάϑοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν 
παρὰ τοῦ ᾿ἀσσυρίου πάντα τὰ Γαδάτου" οὕτω δὴ πέμ- 
πει τινὰ τῶν ἑαυτοῦ πιστῶν πρὸς τὸν ᾿“σσύριον καὶ 
κελεύει τὸν ἰόντα, εἰ καταλάβοι ἤδη ἐν τῇ Γαδάτου 

χώρα τὸ ᾿ἀσσύριον στράτευμα, λέγειν τῷ ᾿“σσυρίῳ ὅτι 
εἰ βούλοιτο ἐνεδρεῦσαι, λάβοι ἂν Γαδάταν καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ. δηλοῦν δὲ ἐνετέλλετο ὅσην τε εἶχεν ὁ Γα-3 
δάτας δύναμιν καὶ ὅτι Κῦρος οὐ συνέποιτο αὐτῷ᾽ καὶ 

τὴν ὁδὸν ἐδήλωσεν ἧ προσιέναι μέλλοι. προσεπέστειλε 
δὲ τοῖς αὑτοῦ οἰχέταις, ὡς πιστεύοιτο μᾶλλον, καὶ τὸ 
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τεῖχος ὃ ἐτύγχανεν αὐτὸς ἔχων ἐν τῇ Γαδάτου χώρᾳ 
παραδοῦναι τῷ ᾿Δσσυρίῳ καὶ τὰ ἐνόντα" ἥξειν δὲ καὶ 
αὐτὸς ἔφασκεν, εἰ μὲν δύναιτο, ἀποκχτείνας Γαδάταν. 

εἰ δὲ μή, ὡς σὺν τῷ ᾿Ασσυρίῳ τὸ λοιπὸν ἐσόμενος. 
8 ἐπεὶ δὲ ὁ ἐπὶ ταῦτα ταχϑεὶς ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἦν 

τάχιστα ἀφικνεῖται πρὸς τὸν ᾿“σσύριον καὶ ἐδήλωσεν 
ἐφ᾽ ἃ ἥκοι, ἀκούσας ἐκεῖνος τό τε χωρίον εὐθὺς παρ- 
ἕλαβε καὶ πολλὴν ἵππον ἔχων καὶ ἅρματα ἐνήδρευεν 

ἀέν κώμαις ἀϑρόαις. ὁ δὲ Γαδάτας ὡς ἐγγὺς ἦν τού- 
τῶν τῶν κωμῶν. πέμπει τινὰς προδιερευνησομένους. 

ὁ δὲ ᾿ἀσσύριος ὡς ἔγνω προσιόντας τοὺς διερευνητάς, 
φεύγειν κελεύει ἅρματα ἐξαναστάντα δύο ἢ τρία καὶ 
ἵππους ὀλίγους. ὡς δὴ φοβηϑέντας καὶ ὀλίγους ὄν- 
τας. οἱ δὲ διερευνηταὶ ὡς εἶδον ταῦτα. αὐτοί τε ἐδί- 
ὥκον καὶ τῷ Γαδάτᾳ κατέδειον' καὶ ὃς ἐξαπατηϑεὶς 

διώκει ἀνὰ κράτος. οὗ δὲ ᾿Δσσύριοι, ὡς ἐδόκει ἁλώ- 
σιμος εἶναι ὁ Γαδάτας, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέδρας. 

ὅ καὶ οὗ μὲν ἀμφὶ Γαδάταν ἰδόντες ὥσπερ εἰκὸς ἔφευ- 
γον, οἱ δ᾽ αὖ ὥσπερ εἰκὸς ἐδίωκον. καὶ ἐν τούτῳ ὁ 
ἐπιβουλεύων τῷ Γαδάτᾳ παίει αὐτόν, καὶ καιρίας μὲν 

πληγῆς ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν ὦμον καὶ 
τιτρώδκει. ποιήσας δὲ τοῦτο ἐξίσταται. ἕως σὺν τοῖς 
διώκουσιν ἐγένετο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγνώσϑη ὃς ἦν, ὁμοῦ δὴ 
ὧν τοῖς ᾿ἡσσυρίοις προϑύμως ἐχτείνων τὸν ἵππον σὺν 

τῷ βασιλεῖ ἐδίωκεν. ἐνταῦϑα δὴ ἡλίσκοντο μὲν δῆλον 
ὅτι οἱ βραδυτάτους ἔχοντες τοὺς ἵππους ὑπὸ τῶν τα- 
χίστους᾽ ἤδη δὲ μάλα πάντες πιεζόμενοι διὰ τὸ κατα- 
τετρῦσϑαι ὑπὸ τῆς πορείας οὗ τοῦ Γαδάτου ἱππεῖς 

καϑορῶσι τὸν Κῦρον προσιόντα σὺν τῷ στρατεύματι" 
δοκεῖν δὲ χρὴ ἀσμένους καὶ ὥσπερ εἰς λιμένα ἐκ χει- 
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μῶνος προσφέρεσϑαι αὐτούς. ὁ δὲ Κῦρος τὸ μὲν πρῶ-ἴ 
τον ἐθαύμασεν. ὡς δ᾽ ἔγνω τὸ πρᾶγμα, ἕως πάντες 
ἐναντίοι ἤλαυνον. ἐναντίος καὶ αὐτὸς ἐν τάξει ἦγε 
τὴν στρατιάν" ὡς δὲ γνόντες οὗ πολέμιοι τὸ ὃν ἐτρά- 
ποντο εἰς φυγήν, ἐνταῦϑα ὁ Κῦρος διώχειν ἐχέλευσε 

τοὺς πρὸς τοῦτο τεταγμένους, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἄλ- 

λοις εἵπετο ὡς ὥετο συμφέρειν. ἐνταῦϑα δὴ καὶ ἅρ- 8 
ματα ἡλίσκετο, ἔνια μὲν καὶ ἐχπιπτόντων τῶν ἡνιό- 

χῶν. τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναστροφῇ., τῶν δὲ καὶ ἄλλως, 
ἔνια δὲ καὶ περιτεμνόμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων ἡλίσκετο. 

καὶ ἀποχτείνουσι δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν παί- 

σαντα Γαδάταν. τῶν μέντοι πεξῶν ᾿Ασσυρίων,. οἵ ἔτυ- 9 

χον τὸ Γαδάτου χωρίον πολιορκοῦντες, οἵ μὲν εἰς τὸ 
τεῖχος κατέφυγον τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀποστάν, οἱ δὲ 
φϑάσαντες εἰς πόλιν τινὰ τοῦ ᾿ἀσσυρίου μεγάλην, ἔν- 
ϑα καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασι κατ- 

ἕφυγεν ὃ ᾿Δσσύριος. 
Κῦρος μὲν δὴ διαπραξάμενος ταῦτα ἐπαναχωρεῖ 10 

εἰς τὴν Γαδάτου χώραν" καὶ προστάξας οἷς ἔδει ἀμφὶ 
τὰ αἰχμάλωτα ἔχειν, εὐθὺς ἐπορεύετο, ὡς ἐπισκέψαιτο 
τὸν Γαδάταν πῶς ἔχοι ἔκ τοῦ τραύματος. πορευομέ- 
νῷ δὲ αὐτῷ ὃ Γαδάτας ἐπιδεδεμένος ἤδη τὸ τραῦμα 
ἀπαντᾷ. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κῦρος ἤσϑη τε καὶ εἶπεν, 
Ἐγὼ δὲ πρὸς σὲ ἧα ἐπισκεψόμενος ὅπως ἔχεις. ᾿Εγὼ τι 

δέ γ᾽, ἔφη ὁ Γαδάτας, ναὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς σὲ ἐπανα- 

ϑεασύμενος ἦα ὁποῖός τίς ποτὲ φαίνει ἰδεῖν ὁ τοιαύ- 

τὴν ψυχὴν ἔχων" ὅστις οὔτ᾽ οἶδα ἔγωγε ὅ,τι νῦν ἐμοῦ 
δεόμενος οὔτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα πράξειν 
οὔτε εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ εἴς γε τὸ ἴδιον οὐδ᾽ ὃτι- 

οὖν, ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς φίλους ἔδοξά σοί τε ὀνῆσαι, οὕτω 
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μοι προϑύμως ἐβοήϑησας ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴ- 
1 χομαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ σοὶ σέδσωσμαι. οὐ μὰ τοὺς ϑεούς, 

ὦ Κῦρε, εἰ ἦν οἷος ἔφυν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐπαιδοποιησά- 

μὴν, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην παῖδα τοιοῦτον περὶ 

ἐμέ: ἐπεὶ ἄλλους τε οἶδα παῖδας καὶ τοῦτον τὸν νῦν 
᾿Δσσυρίων βασιλέα πολὺ πλείω ἤδη τὸν ἑαυτοῦ πατέ- 

18ρα ἀνιάσαντα ἢ σὲ νῦν δύναται ἀνιᾶν. καὶ ὃ Κῦρος 

πρὸς ταῦτα εἶπεν ὧδε" Ὦ Γαδάτα, ἦ πολὺ μεῖξον παρ- 
εὶς ϑαῦμα ἐμὲ νῦν ϑαυμάξεις. Καὶ τέ δὴ τοῦτ᾽ ἔστιν; 
ἔφη ὁ Γαδάτας. Ὅτι τοσοῦτον μέν. ἔφη, Περσῶν 
ἐσπούδασαν περὶ σέ, τοσοῦτοι δὲ Μήδων, τοσοῦτοι 

δὲ Ὑρκανίων, πάντες δὲ οἵ παρόντες ᾿Δρμενίων καὶ 
14 Σαχῶν καὶ Καδουσίων. καὶ ὃ Γαδάτας ἐπηύξατο, 

᾽4λλ᾽, ὦ Ζεῦ, ἔφη. καὶ τούτοις πόλλ᾽ ἀγαϑὰ δοῖεν οἱ 

ϑεοί, καὶ πλεῖστα τῷ αἰτίῳ τοῦ καὶ τούτους τοιούτους 
εἶναι. ὅπως μέντοι οἣς ἐπαινεῖς τούτους, ὦ Κῦρε, 

ξενίσωμεν καλῶς, δέχου τάδε ξένια οἷα ἐγὼ φ«δοῦ- 
ναι δύναμαι. ἅμα δὲ προσῆγε πάμπολλα, ὥστε καὶ 

ϑύειν τὸν βουλόμενον καὶ ξενίξζξεσϑαι πᾶν τὸ στρά- 

ει τευμα ἀξίως τῶν καλῶς πεποιημένων καὶ καλῶς συμ- 

βάντων. 

1 Ὁ δὲ Καδούσιος ὠπισϑοφυλάκει καὶ οὐ μετέσχε 
τῆς διώξεως' βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι 

ποιῆσαι, οὔτε ἀνακοινωσάμενος οὔτε εἰπὼν οὐδὲν Κύ- 
ρῷ καταϑεῖ τὴν πρὸς Βαβυλῶνα χώραν. διεσπασμέ- 

νοις δὲ τοῖς ἵπποις αὐτοῦ ἀπιὼν ὃ ᾿Δσσύριος ἐκ τῆς 

ἑαυτοῦ πόλεως, οἷ κατέφυγε, συντυγχάνει μάλα συν- 

ιθ τεταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἐγνὼ 
μόνους ὄντας τοὺς Καδουσίους, ἐπιτίϑεται, καὶ τόν 
τε ἄρχοντα τῶν Καδουσίων ἀποκτείνει καὶ ἄλλους 
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πολλούς, καὶ ἵππους τινὰς λαμβάνει τῶν Καδουσίων 
καὶ ἣν ἄγοντες λείαν ἐτύγχανον ἀφαιρεῖται. καὶ ὃ 
μὲν ᾿Φσσύριος διώξας ἄχρι οὗ ἀσφαλὲς ὥετο εἶναι ἀπ- 
ἐτράπετο" οἱ δὲ Καδούσιοι ἐσώξοντο πρὸς τὸ στρατό- 

πεδον ἀμφὶ δείλην οἵ πρῶτοι. Κῦρος δὲ ὡς ἤσϑετο 11 
τὸ γεγονός, ἀπήντα τε τοῖς Καδουσίοις καὶ ὅντινα 

ἴδοι τετρωμένον ἀναλαμβάνων τοῦτον μὲν ὡς Γαδά- 
ταν ἔπεμπεν, ὕπως ϑεραπεύοιτο, τοὺς δ᾽ ἄλλους συγ- 

κατεσκήνου καὶ ὅπως τἀπιτήδεια ἕξουσι συνεπεμέλετο, 
παραλαμβάνων Περσῶν τῶν ὁμοτίμων συνεπιμελητάς" 

ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἵ ἀγαϑοὶ ἐπιπονεῖν ἐϑέλουσι. 
καὶ ἀνιώμενος μέντοι ἰσχυρῶς δῆλος ἦν, ὡς καὶ τῶν 18 
ἄλλων δειπνούντων ἡνίκα ὥρα ἦν, Κῦρος ἔτι σὺν 

τοῖς ὑπηρέταις καὶ τοῖς ἰατροῖς οὐδένα ἑκὼν ἀτημέλη- 
τον παρέλειπεν, ἀλλ᾽ ἢ αὐτόπτης ἐφεώρα ἢ εἰ μὴ αὐ- 
τὸς ἐξανύτοι, πέμπων φανερὸς ἦν τοὺς ϑεραπεύσοντας. 

Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήϑησαν. ἅμα δὲ τῇ 19 
ἡμέρᾳ κηρύξας συνιέναι τῶν μὲν ἄλλων τοὺς ἄρχον- 
τας, τοὺς δὲ Καδουσίους ἅπαντας, ἔλεξε τοιάδε. 

"ἄνδρες σύμμαχοι, ἀνθρώπινον τὸ γεγενημένον" 

τὸ γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄντας οὐδὲν οἶμαι ϑαυ- 

μαστόν. ἄξιοί γε μέντοι ἐσμὲν τοῦ γεγενημένου πράγ- 

ματος τούτου ἀπολαῦσαί τι ἀγαϑόν. τὸ μαϑεῖν μήποτε 

διασπᾶν ἀπὸ τοῦ ὅλου δύναμιν ἀσϑενεστέραν τῆς τῶν 

πολεμίων δυνάμεως. καὶ οὐ τοῦτο, ἔφη, λέγω ὡς οὐ 90 

δεῖ ποτε καὶ ἐλάττονι ἔτι μορίῳ ἰέναι, ὅπου ἂν δέῃ, 
ἢ νῦν ὃ Καδούσιος ὥχετο᾽ ἀλλ᾽ ἐάν τις κοινούμενος 

δρμᾶται τῷ ἱχανῷ βοηϑῆσαι, ἔστι μὲν ἀπατηϑῆναι, 

ἔστι δὲ τῷ ὑπομένοντι ἐξαπατήσαντι τοὺς πολεμίους 
ἄλλοσε τρέψαι ἀπὸ τῶν ἐξεληλυϑότων, ἔστι δὲ ἄλλα 
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παρέχοντα πράγματα τοῖς πολεμίοις τοῖς φίλοις ἀσφά- 

λειαν παρέχειν" καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν ἀπ- 
ἕσται, ἀλλ᾽ ἐξαρτήσεται τῆς ἰσχύος" ὃ δὲ ἀπεληλυϑὼς 

μὴ ἀνακοινωσάμενος, ὅπου ἂν ἧ, οὐδὲν διάφορον πά- 
21 ὅχει ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο. ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τούτου, 

ἔφη, ἐὰν ϑεὸς ϑέλῃ, ἀμυνούμεϑα τοὺς πολεμίους οὐκ 

εἰς μακράν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα . ἀριστήσητε, ἄξω 
ὑμᾶς ἔνϑα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο" καὶ ἅμα μὲν ϑάψομεν 
τοὺς τελευτήσαντας. ἅμα δὲ δείξομεν τοῖς πολεμίοις 

ἔνϑα κρατῆσαι νομίζουσιν ἐνταῦϑα ἄλλους αὐτῶν 

κρείττους, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ" καὶ ὅπως γε μηδὲ τὸ χω- 

ρίον ἡδέως ὁρῶσιν ἔνϑα κατέχανον ἡμῶν τοὺς συμ- 
μάχους᾽ ἐὰν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, καύσομεν αὐτῶν τὰς 

κώμας καὶ δῃώσομεν τὴν χώραν. ἵνα μὴ ἃ ἡμᾶς ἐποί- 
ησαν ὁρῶντες εὐφραίνωνται, ἀλλὰ τὰ ἑἕξαυτῶν κακὰ 

22 ϑεώμενον ἀνιῶνται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, ἔφη, ἀριστᾶτε 
ἰόντες" ὑμεῖς δέ, ὦ Καδούσιοι, πρῶτον μὲν ἀπελϑόν- 
τες ἄρχοντα ὑμῶν αὐτῶν ἕλεσϑε ἧπερ ὑμῖν νόμος. 
ὅστις ὑμῶν ἐπιμελήσεται σὺν τοῖς ϑεοῖς καὶ σὺν ἡμῖν. 
ἤν τι προσδέησϑε' ἐπειδὰν δὲ ἕλησϑε [καὶ ἀριστήση- 

28 τε}, πέμψατε πρὸς ἐμὲ τὸν αἱρεϑέντα. οὗ μὲν δὴ 
ταῦτ᾽ ἔπραξαν" ὁ δὲ Κῦρος ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ στράτευ- 
μα, κατέστησεν εἰς τάξιν τὸν ἡρημένον ὑπὸ τῶν Κα- 

δουσίων καὶ ἐκέλευσε πλησίον αὑτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, 

ὅπως, ἔφη, ἂν δυνώμεθα, ἀναϑαρρύνωμεν τοὺς ἄν- 

ρας. οὕτω δὴ ἐπορεύοντο; καὶ ἐλθόντες ἔϑαπτον 
μὲν τοὺς Καδουσίους, ἐδήουν δὲ τὴν χώραν. ποι- 
ἤσαντες δὲ ταῦτα ἀπῆλθον τἀπιτήδεια ἔκ τῆς πολε- 
μίας ἔχοντες πάλιν εἰς τὴν Γαδάτου. 

24 ᾿Εννοήσας δὲ ὅτι οὗ πρὺς αὐτὸν ἀφεστηκότες ὄν- 
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τες πλησίον Βαβυλῶνος κακῶς πείσονται, ἢν μὴ αὐ- 

τὸς ἀεὶ παρῇ, οὕτως ὅσους τε τῶν πολεμίων ἀφίει, 
τούτους ἐκέλευε λέγειν τῷ ᾿Δσσυρίῳ, καὶ αὐτὸς κήρυ- 
κα ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ταὐτὰ λέγοντα, ὅτι ἕτοιμος εἴη 
τοὺς ἐργαζομένους τὴν γῆν ἐᾶν καὶ μὴ ἀδικεῖν, εἰ 
κἀκεῖνος βούλοιτο ἐᾶν ἐργάξεσϑαι τοὺς τῶν πρὸς ἕἑαυ- 

τὸν ἀφεστηκότων ἐργάτας. καίτοι, ἔφη, σὺ μὲν ἣν 90 
καὶ δύνῃ κωλύειν, ὀλίγους τινὰς κωλύσεις" ὀλίγη γάρ 

ἔστι χώρα ἡ τῶν πρὸς ἐμὲ ἀφεστηκότων" ἐγὼ δὲ πολ- 
λὴν ἄν σοι χώραν ἐῴην ἐνεργὸν εἶναι. εἰς δὲ τὴν 
τοῦ χαρποῦ κομιδήν, ἐὰν μὲν πόλεμος ἧ, ὃ ἐπικρα- 

τῶν οἶμαι καρπώσεται" ἐὰν δὲ εἰρήνη, δῆλον, ἔφη. 
ὅτε σύ. ἐὰν μέντοι τις ἢ τῶν ἐμῶν ὅπλα ἀνταίρηται 
σοὶ ἢ τῶν σῶν ἐμοί, τούτους, ἔφη. ὡς ἂν δυνώμεϑα 
ἑχάτεροι ἀμυνούμεϑα. ταῦτα ἐπιστείλας τῷ κήρυκι 36 
ἔπεμψεν αὐτόν. οἵ δὲ ᾿Δσσύριοι ὡς ἤκουσαν ταῦτα, 
πάντα ἐποίουν πείϑοντες τὸν βασιλέα συγχωρῆσαι 

ταῦτα καὶ ὅτι μικρότατον τοῦ πολέμου λιπεῖν. καὶ ὃ 91 
᾿Δἀσσύριος μέντοι εἴτε καὶ ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων πεισϑεὶς 

εἴτε καὶ αὐτὸς οὕτω βουληϑεὶς συνήνεσε ταῦτα' καὶ 

ἐγένοντο συνθῆκαι τοῖς μὲν ἐργαξομένοις εἰρήνην εἷ- 

ναι, τοῖς δ᾽ ὁπλοφόροις πόλεμον. ταῦτα μὲν δὴ διε- 98 
πέπρακτο περὶ τῶν ἐργατῶν ὁ Κῦρος" τὰς μέντοι νο- 
μὰς τῶν χτηνῶν τοὺς μὲν ἑαυτοῦ φίλους ἐκέλευσε 
καταϑέσϑαι, εἰ βούλοιντο, ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐπικρατείᾳ" 

τὴν δὲ τῶν πολεμίων λείαν ἦγον ὁπόϑεν δύναιντο, 
ὅπως εἴη ἡ στρατεία ἡδίων τοῖς συμμάχοις. οἵ μὲν 
γὰρ κίνδυνοι οἵ αὐτοὶ καὶ ἄνευ τοῦ λαμβάνειν τάπι- 
τήδεια, ἡ δ᾽ ἐκ τῶν πολεμίων τροφὴ κουφοτέραν τὴν 
στρατείαν ἐδόκει παρέχειν. 
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29 Ἐπεὶ δὲ παρεδσχευάζετο ἤδη ὃ Κῦρος ὡς ἀπιών, 
παρῆν ὃ Γαδάτας ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοῖα 
φέρων καὶ ἄγων ὡς ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου, καὶ ἵππους 
δὲ ἦγε πολλοὺς ἀφελόμενος τῶν ἑαυτοῦ ἱππέων οἷς 

80 ἤἠπιστήκει διὰ τὴν ἐπιβουλήν. ὡς δ᾽ ἐπλησίασεν, ἔλεξε 
τοιάδε. Ὦ Κῦρε, νῦν μέν σοι ἐγὼ ταῦτα δίδωμι ἔν 
τῷ παρόντι, καὶ χρῶ αὐτοῖς, ἐὰν δέῃ τι" νόμιξε δ᾽, 
ἔφη, καὶ τἄλλα πάντα τἀμὰ σὰ εἶναι. οὔτε γὰρ ἔστιν 
οὔτ᾽ ἔσται ποτὲ ὅτῳ ἐγὼ ἀπ᾽’ ἐμοῦ φύντι καταλείψω 
τὸν ἐμὸν οἶκον" ἀλλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη, σὺν ἐμοὶ τελευ- 
τῶντι πᾶν ἀποσβῆναι τὸ ἡμέτερον γένος καὶ ὄνομα. 

81 χαὶ ταῦτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὄμνυμί σοι ϑεούς, οἵ καὶ 
ὁρῶσι πάντα καὶ ἀκούουσι πάντα, οὔτε ἄδικον οὔτ᾽ 
αἰσχρὸν οὐδὲν οὔτ᾽ εἰπὼν οὔτε ποιήσας ἔπαϑον. καὶ 
ἅμα ταῦτα λέγων κατεδάκρυσε τὴν ἑαυτοῦ τύχην καὶ 

οὐκέτι ἐδυνήϑη πλείω εἰπεῖν. 
39 Καὶ ὃ Κῦρος ἀκούσας τοῦ μὲν πάϑους ᾧκτειρεν 

αὐτόν, ἔλεξε δὲ ὧδε. ᾿4λλὰ τοὺς μὲν ἵππους δέχομαι, 
ἔφη" σέ τε γὰρ ὠφελήσω εὐνουστέροις δοὺς αὐτοὺς ἢ 

οἱ νῦν σοι εἶχον, ὡς ἔοικεν, ἐγώ τε οὗ δὴ πάλαι ἐπι- 
ϑυμῶ, τὸ Περσῶν ἱππικὸν ϑᾶττον ἐχπληρώσω εἰς 

τοὺς μυρίους ἱππέας" τὰ δ᾽ ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγα- 

γὼν φύλαττε, ἔστ᾽ ἂν ἐμὲ ἴδῃς ἔχοντα ὥστε σοῦ μὴ 
ἡττᾶσϑαι ἀντιδωρούμενον᾽ εἰ δὲ πλείω μοι δοὺς ἀπ- 
ίοις ἢ λαμβάνοις παρ᾽ ἐμοῦ, μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ οἶδ᾽ 

88ὕπως ἂν δυναίμην μὴ αἰσχύνεσϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ 

Γαδάτας εἶπεν, ᾿4λλὰ ταῦτα μέν, ἔφη, πιστεύω σοι" 
ὁρῶ γάρ σου τὸν τρόπον᾽ φυλάττειν μέντοι ὅρα εἰ 

84 ἐπιτήδειός εἰμι. ἕως μὲν γὰρ φίλοι ἦμεν τῷ ᾿Δσσυρίῳ, 
καλλίστη ἐδόκει εἶναι ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὺς κτῆσις" τῆς 
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γὰρ μεγίστης πόλεως Βαβυλῶνος ἐγγὺς οὖσα ὅσα μὲν 
ὠφελεῖσθαι ἔστιν ἀπὸ μεγάλης πόλεως. ταῦτα ἀπε- 

λαύομεν, ὅσα δὲ ἐνοχλεῖσϑαι, οἴκαδε δεῦρ᾽ ἀπιόντες 
τούτων ἐχποδὼν ἦμεν" νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχϑροί ἐσμεν, δῆ- 
λον ὅτι ἐπειδὰν σὺ ἀπέλθϑης. καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσό- 

μεϑα καὶ ὃ οἶχος ὅλος, καὶ οἶμαι λυπηρῶς βιωσόμεϑα 
ὅλως τοὺς ἐχϑροὺς καὶ πλησίον ἔχοντες καὶ κρείττους 
ἡμῶν αὐτῶν ὁρῶντες. τάχ᾽ οὖν εἴποι τις ἄν" καὶ τί 8 
δῆτα οὐχ οὕτως ἐνενοοῦ πρὶν ἀποστῆναι; ὅτι, ὦ Κῦ- 
ρθε, ἡ ψυχή μου διὰ τὸ ὑβρίσϑαι καὶ ὀργίζεσθαι οὐ 

τὸ ἀσφαλέστατον σκοποῦσα διῆγεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο 

κυοῦσα, ἄρά ποτε ἔσται ἀποτίσασϑαι τὸν καὶ ϑεοῖς 
ἐχϑρὸν καὶ ἀνθρώποις, ὃς διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἤν τίς 
τι αὐτὸν ἀδικῇ, ἀλλ᾽ ἐών τινα ὑποπτεύσῃ βελτίονα 
ἑαυτοῦ εἶναι. τοιγαροῦν οἶμαι αὐτὸς πονηρὸς ὧν πᾶσι 86 

πονηροτέροις ἑαυτοῦ συμμάχοις χρήσεται. ἐὰν δέ τις 

ἄρα καὶ βελτίων αὐτοῦ φανῇ, ϑάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
οὐδέν σε δεήσει τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ- 
νος τούτῳ ἀρχέσει μηχανώμενος, ἕως ἂν ἕλῃ τὸν ἕαυ- 
τοῦ βελτίονα. τοῦ μέντοι ἐμὲ ἀνιᾶν καὶ σὺν πονηροῖς 

ῥαδίως οἶμαι κρείττων ἔσται. 
᾿ἀχκούσαντι ταῦτα τῷ Κύρῳ ἔδοξεν ἄξια ἐπιμε- 31 

λείας λέγειν καὶ εὐθὺς εἶπε, Τί οὖν, ἔφη, ὦ Γαδά- 
τα, οὐχὶ τὰ μὲν τείχη φυλακῇ ἐχυρὰ ἐποιήσαμεν, ὅπως 
ἄν σοι σᾶ ἦ χρῆσϑαι ἀσφαλῶς, ὁπόταν εἰς αὐτὰ ἴῃς" 

αὐτὸς δὲ σὺν ἡμῖν στρατεύει. ἵνα ἢν οἵ ϑεοὶ ὥσπερ 

νῦν σὺν ἡμῖν ὦσιν, οὗτος σὲ φοβῆται, ἀλλὰ μὴ σὺ 
τοῦτον; ὅτι δὲ ἡδύ σοι ὁρᾶν τῶν σῶν ἢ ὕτῳ συνὼν 

χαίρεις, ἔχων σὺν σαυτῷ πορεύου. καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμοέ, 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, πάνυ χρήσιμος εἴης, ἐγώ τε σοὶ 
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88ὅσα ἂν δύνωμαι πειράσομαι. ἀκούσας ταῦτα ὃ Γαδά- 

τας ἀνέπνευσέ τε καὶ εἶπεν, Ἶ4ρ᾽ οὖν, ἔφη, δυναίμην 
ἂν συσκευασάμενος φϑάσαι πρίν δε ἐξιέναι; βούλομαι 

γάρ τοι, ἔφη, καὶ τὴν μητέρα ἄγειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ. 
Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, φϑήσει μέντοι. ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω 

89ξἕως ἂν φῆς καλῶς ἔχειν. οὕτω δὴ ὃ Γαδάτας ἀπελ- 
ϑὼν φύλαξι μὲν τὰ τείχη σὺν Κύρῳ ὠχυρώσατο, 
συνεσκευάσατο δὲ πάντα ὁπόσοις ἂν οἶκος μέγας κα- 

λῶς οἰχοῖτο. ἤγετο δὲ καὶ τῶν ἑαυτοῦ τῶν τὲ πιστῶν 
οἷς ἥδετο καὶ ὧν ἠπίστει πολλούς, ἀναγχάσας τοὺς 
μὲν καὶ γυναῖκας ἄγειν, τοὺς δὲ καὶ ἀδελφούς, ὡς 

40 δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτούς. καὶ τὸν μὲν Γα- 
δάταν εὐϑδὺς ὁ Κῦρος ἐν τοῖς περὶ αὑτὸν ἤει ἔχων 

καὶ ὁδῶν φραστῆρα καὶ ὑδάτων καὶ χιλοῦ καὶ σίτου, 
ὡς εἴη ἐν [τοῖς] ἀφϑονωτάτοις στρατοπεδεύεσϑαι. 

Δ1 ᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος καϑεώρα τὴν τῶν Βαβυλω- 
νίων πόλιν καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ἡ ὁδὸς ἣν ει παρ᾽ αὐ- 
τὸ τὸ τεῖχος φέρειν, καλέσας τὸν Γωβρύαν καὶ τὸν 

Γαδάταν ἠρώτα εἰ εἴη ἄλλη ὁδός, ὥστε μὴ πάνυ ἐγ- 

4: γὺς τοῦ τείχους ἄγειν. καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν, Εἰσὶ 
μέν, ὦ δέσποτα, καὶ πολλαὶ ὁδοί: ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, 
ὥμην καὶ βούλεσϑαι ἄν σε νῦν ὅτι ἐγγυτάτω τῆς πό- 
λεὼῶς ἄγειν, ἵνα καὶ ἐπιδείξαις αὐτῷ ὅτι τὸ στράτευ- 

μά σου ἤδη πολύ τέ ἐστι καὶ καλόν; ἐπειδὴ καὶ ὅτε 
ἔλαττον εἶχες προσῆλϑές τε πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος καὶ 

ἐθεᾶτο ἡμᾶς οὐ πολλοὺς ὄντας" νῦν δὲ εἰ καὶ παρ- 

εσκευασμένος τί ἐστιν, ὥσπερ πρὸς σὲ εἶπεν ὅτι παρα- 
σκευάξοιτο ὡς μαχούμενός σοι, οἶδ᾽ ὅτι ἰδόντι αὐτῷ 
τὴν σὴν δύναμιν πάλιν ἀπαρασκευότατα τὰ ἑαυτοῦ 
φανεῖται. 
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Καὶ ὃ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, 4οκεῖς μοι, ὦ 43 
Γωβρύα, ϑαυμάξειν ὅτι ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ πολὺ μείονα 
ἔχων στρατιὰν ἦλϑον, πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος προσῆγον᾽ 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ πλείονα δύναμιν ἔχω, οὐκ ἐθέλω ὑπ᾽ 
αὐτὰ τὰ τείχη ἄγειν. ἀλλὰ μὴ ϑαύμαξε' οὐ γὰρ τὸ 44 

αὐτό ἐστι προσάγειν τε καὶ παράγειν. προσάγουσι 
μὲν γὰρ πάντες οὕτω ταξάμενοι ὡς ἂν ἄριστοι εἶεν 
μάχεσϑαι, [καὶ ἀπάγουσι δὲ οἱ σώφρονες ἧἣἧ ἂν ἀσφα- 
λέστατα, οὐχ ἧ ἂν τάχιστα ἀπέλϑοιεν] παριέναι δὲ 4 

ἀνάγκη ἐστὶν ἐχτεταμέναις μὲν ταῖς ἁμάξαις, ἀνειρμέ- 

νοις δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις δχευοφόροις ἐπὶ πολύ" ταῦτα 

δὲ πάντα δεῖ προκεκαλύφϑαι τοῖς ὁπλοφόροις καὶ μη- 
δαμῇ τοῖς πολεμίοις γυμνὰ ὅπλων τὰ δχευοφόρα φαί- 

νεῦσϑαι. ἀνάγκη οὖν οὕτω πορευομένων ἐπὶ λεπτὸν 40 

καὶ ἀσϑενὲς τὸ μάχιμον τετάχϑαι: εἰ οὖν βούλοιντο 

ἀϑρόοι ἐκ τοῦ τείχους προσπεσεῖν πῃ. ὅπῃ προσμί- 
ξειαν, πολὺ ἂν ἐρρωμενέστερον συμμιγνύοιεν τῶν 
παριόντων" καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μακρὸν πορευομένοις 41 
μαχραὶ χαὶ αἱ ἐπιβοήϑειαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ τείχους 

βραχὺ πρὸς τὸ ἐγγὺς καὶ προσδραμεῖν καὶ πάλιν ἀπ- 

ελϑεῖν. ἢν δὲ μὴ μεῖον ἀπέχοντες παρίωμεν ἢ ἐφ᾽ 48 

ὅσον καὶ νῦν ἐχτεταμένοι πορευόμεϑα, τὸ μὲν πλῆϑος 
κατόψονται ἡμῶν: ὑπὸ δὲ τῶν παρυφασμένων ὅπλων 

πᾶς ὄχλος δεινὸς φαίνεται. ἢν δ᾽ οὖν τῷ ὄντι ἐπ- 49 

εξίωσί πῃ. ἐκ πολλοῦ προορῶντες αὐτοὺς οὐχ ἂν ἀπ- 
ἀράσκευοι λαμβανοίμεϑα. μᾶλλον δέ, ὦ ἄνδρες, ἔφη, 
οὐδ᾽ ἐπιχειρήσουσιν, ὁπόταν πρόσω δέῃ ἀπὸ τοῦ τεί- 
χους ἀπιέναι, ἢν μὴ τῷ ὅλῳ ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς 

κρείττους εἶναι" φοβερὰ γὰρ ἡ ἀποχώρησις. ἐπεὶ δὲ δ0 
ταῦτ᾽ εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρϑῶς τοῖς παροῦσι λέγειν καὶ 

ΘΠΟΡΉ. ΟΥσορ. το. ἃ. Ηυρσ. ͵ 13 
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ἦγεν ὁ Γωβρύας ὥσπερ ἐκέλευσε. παραμειβομένου δὲ 
τὴν πόλιν τοῦ στρατεύματος ἀεὶ τὸ ὑπολειπόμενον 
ἰσχυρότερον ποιούμενος ἀπεχώρει. 

ὅ1 ᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος οὕτως ἐν ταῖς γιγνομέναις 

ἡμέραις ἀφικνεῖται εἰς τὰ μεϑόρια τῶν Σύρων καὶ 

Μήδων, ἔνϑενπερ ὥρμητο, ἐνταῦϑα δὴ τρία ὄντα τῶν 

Σύρων φρούρια, ἕν μὲν αὐτὸς τὸ ἀσϑενέστατον βίᾳ 

προσβαλὼν ἔλαβε. τὼ δὲ δύο φρουρίω φοβῶν μὲν 
Κῦρος. πείϑων δὲ Γαδάτας ἔπεισε παραδοῦναι τοὺς 
φυλάττοντας. 

Υ. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διεπέπρακτο, πέμπει πρὸς Κυαξά- 
ρην καὶ ἐπέστελλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, 

ὕπως περὶ τῶν φρουρίων ὧν εἰλήφεσαν βουλεύσαιντο 
ὅ,τι χρήσαιντο, καὶ ὅπως ϑεασάμενος τὸ στράτευμα 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων σύμβουλος γίγνοιτο ὅτε δοκοίη 

ἐκ τούτου πράττειν" ἐὰν δὲ κελεύῃ, εἰπέ, ἔφη, ὅτι ἐγὼ 
2 ἂν ὡς ἐκεῖνον ἰοίην συστρατοπεδευδσόμενος. ὃ μὲν δὴ 
ἄγγελος ὥχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγελῶν. ὁ δὲ Κῦρος ἐν τού- 
τῷ ἐκέλευσε τὴν τοῦ ᾿ἡσσυρίου σκηνήν, ἣν Κυαξάρῃ 

οἵ Μῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην κατασκευάσαι ὡς βέλτιστα 

τῇ τε ἄλλῃ κατασκευῇ ἣν εἶχον καὶ τῷ γυναῖκα εἰσ- 

αγαγεῖν εἰς τὸν γυναικῶνα τῆς σκηνῆς καὶ σὺν ταύτῃ 

τὰς μουσουργούς, αἵπερ ἐξῃρημέναι ἦσαν Κυαξάρῃ. 

ϑ8οῖ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὁ δὲ πεμφϑεὶς πρὸς τὸν 
Κυαξάρην ἐπεὶ ἔλεξε τὰ ἐντεταλμένα, ἀκούσας αὐτοῦ 

ὁ Κυαξάρης ἔγνω βέλτιον εἶναι τὸ στράτευμα μένειν 
ἐν τοῖς μεϑορίοις. καὶ γὰρ οἵ Πέρσαι οὺὃς μετεπέμ- 

ψατο ὃ Κῦρος ἧκον ἦσαν δὲ μυριάδες τέτταρες τοξο- 

ἀτῶν καὶ πελταστῶν. ὁρῶν οὖν καὶ τούτους σινομέ- 
νους πολλὰ τὴν Μηδικήν, τούτων ἂν ἐδόκει ἥδιον 

ΠῚ 
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ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλλον ὄχλον εἰσδέξασϑαι. ὃ 
μὲν δὴ ἐκ Περσῶν ἄγων τὸν στρατὸν ἐρόμενος τὸν 
Κυαξάρην κατὰ τὴν Κύρου ἐπιστολὴν εἴ τι δέοιτο τοῦ 
στρατοῦ, ἐπεὶ οὐκ ἔφη δεῖσϑαι, αὐθημερόν, ἐπεὶ 

ἤκουσε παρόντα Κῦρον, ὥχετο πρὸς αὐτὸν ἄγων τὸ 

στράτευμα. 

Ὁ δὲ Κυαξάρης ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τοῖς ὕ 
παραμείνασιν ἱππεῦσι Μήδων" ὡς δ᾽ ἤσϑετο ὁ Κῦρος 
προσιόντα αὐτόν, λαβὼν τούς τε τῶν Περσῶν ἱππέας. 
πολλοὺς ἤδη ὕντας. καὶ τοὺς Μήδους πάντας καὶ τοὺς 

᾿Δρμενίους καὶ τοὺς Ὑρχανίους καὶ τῶν ἄλλων συμ- 
μάχων τοὺς εὐιπποτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτους ἀπήντα, 

ἐπιδεικνὺς τῷ Κυαξάρῃ τὴν δύναμιν. ὁ δὲ Κυαξάρης 6 
ἐπεὶ εἶδε σὺν μὲν τῷ Κύρῳ πολλούς τε καὶ καλοὺς 
κἀγαθοὺς ἑπομένους, σὺν ἑαυτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ ὀλέ- 
γου ἀξίαν ϑεραπείαν, ἄτιμόν τι αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι 
καὶ ἄχος αὐτὸν ἔλαβεν. ἐπεὶ δὲ καταβὰς ἀπὸ τοῦ 
ἵππου ὁ Κῦρος προσῆλθεν ὡς φιλήσων αὐτὸν κατὰ 

νόμον, ὃ Κυαξάρης κατέβη μὲν ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἀπ- 

εστράφη δέ" καὶ ἐφίλησε μὲν οὔ, δακρύων δὲ φανε- 
ρὸς ἦν. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος τοὺς μὲν ἄλλους 
πάντας ἀποστάντας ἐκέλευσεν ἀναπαύεσθαι" αὐτὸς δὲ 

λαβόμενος τῆς δεξιᾶς τοῦ Κυαξάρου καὶ ἀπαγαγὼν 
αὐτὸν τῆς ὁδοῦ ἔξω ὑπὸ φοίνικάς τινας, τῶν τε Μη- 

δικῶν πίλων ὑποβαλεῖν ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ καϑίσας 

αὐτὸν καὶ παρακαϑισάμενος εἶπεν ὧδε. 
Εἰπέ μοι, ἔφη. πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ ϑεῖε, τί μοι 8 

ὀργίζει καὶ τί χαλεπὸν ὁρῶν οὕτω χαλεπῶς φέρεις; 

ἐνταῦϑα δὴ ὁ Κυαξάρης ἀπεχρίνατο, Ὅτι, ὦ Κῦρε, 
δοχῶν γε δὴ ἐφ᾽ ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐφικνεῖται 

185 
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καὶ τῶν πάλαι προγόνων καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυ- 

κέναι καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομιξόμενος εἶναι, ἐμαυτὸν 
μὲν ὁρῶ οὕτω ταπεινῶς καὶ ἀναξίως ἐλαύνοντα, σὲ 

ὃξ τῇ ἐμῇ ϑεραπεία καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει μέγαν τε 
9 καὶ μεγαλοπρεπῆ παρόντα. καὶ ταῦτα χαλεπὸν μὲν 
οἶμαι καὶ ὑπὸ πολεμίων παϑεῖν, πολὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ, χα- 

λεπώτερον ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν ταῦτα πεπονϑέναι. 
ἐγὼ μὲν γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ τῆς γῆς καταδῦ- 

ναὶ ἥδιον ἢ ὀφϑῆναι οὕτω ταπεινὸς καὶ ἰδεῖν τοὺς 

ἐμοὺς ἐμοῦ ἀμελήσαντας καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοί. οὐ 

γὰρ ἀγνοῶ τοῦτο, ἔφη, ὅτι οὐ σύ μου μόνον μείζων 

εἷ, ἀλλὰ καὶ οἵ ἐμοὶ δοῦλοι ἰσχυρότεροι ἐμοῦ ὑπαντι- 
ἄξουσί μοι καὶ κατεσκευασμένοι εἰσὶν ὥστε δύνασϑαι 

10 ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ κακῶς ἢ παϑεῖν ὑπ᾽ ἐμοῦ. καὶ 

ἅμα ταῦτα λέγων πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐκρατεῖτο ὑπὸ τῶν 
δακρύων, ὥστε καὶ τὸν Κῦρον ἐπεσπάδατο ἐμπλησϑῆ- 

ναι δακρύων τὰ ὄμματα. ἐπισχὼν δὲ μικρὸν ἔλεξε 
τοιάδε ὁ Κῦρος. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μέν, ὦ Κυαξάρη, οὔτε λέγεις ἀληϑῆ 

οὔτε ὀρϑῶς γιγνώσκεις. εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ Μή- 

δους κατεσκευάσϑαι ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ κακῶς ποι- 

11 εἶν. τὸ μέντοι σε ϑυμοῦσϑαι καὶ φοβεῖν αὐτοὺς ϑαυ- 

μάξω" εἰ μέντοι γε δικαίως ἢ ἀδίκως αὐτοῖς χαλεπαί- 
νεις, παρήσω τοῦτο οἶδα γὰρ ὅτε βαρέως ἂν φέροις 

ἀκούων ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ αὐτῶν" τὸ μέντοι 
ἄνδρα ἄρχοντα πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν τοῖς ἀρχομένοις, 

τοῦτο ἐμοὶ δοκεῖ μέγα ἁμάρτημα εἶναι. ἀνάγκη γὰρ 

διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν πολλοὺς ἐχϑροὺς ποιεῖ- 
σϑαι, διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς 

1 ὁμόνοιαν ἐμβάλλειν. ὧν ἕνεκα, εὖ ἴσϑι, ἐγὼ οὐκ 
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ἀπέπεμπον ἄνευ ἐμαυτοῦ τούτους. φοβούμενος μή τι 
γένοιτο διὰ τὴν σὴν ὀργὴν ὅ.τι πάντας ἡμᾶς λυπήσοι. 

ταῦτα μὲν οὖν σὺν τοῖς ϑεοῖς ἐμοῦ παρόντος ἀσφα- 

λῶς ἔχει σοι τὸ μέντοι δὲ νομίξειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖς 
σϑαι, τοῦτο ἐγὼ πάνυ χαλεπῶς φέρω, εἰ ἀσκῶν ὅσον 
δύναμαι τοὺς φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαϑὰ ποιεῖν ἔπειτα 

τἀναντία τούτου δοχῶ ἐξεργάζεσϑαι. ἀλλὰ γάρ, ἔφη. 

μὴ οὕτως εἰκῇ ἡμᾶς αὐτοὺς αἰτιώμεϑα" ἀλλ᾽, εἰ δυ- 

νατόν, σαφέστατα κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ᾽ ἐμοῦ 

ἀδίκημα. καὶ τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑπόϑεσιν ἔχω 
ὑποτιϑέναι" ἐὰν γάρ τί δὲ φανῶ κακὸν πεποιηκώς, 

ὁμολογῶ ἀδικεῖν" ἐὰν μέντοι μηδὲν φαίνωμαι κακὸν 
πεποιηκὼς μηδὲ βουληϑείς, οὐ καὶ σὺ αὖ ὁμολογήδεις 

19 

μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖσϑαι; ᾿4λλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη. ᾽Εὰν 14 
δὲ δὴ καὶ ἀγαϑά σοι πεπραχὼς δῆλος ὦ καὶ προϑυ- 

μούμενος πρᾶξαι ὡς ἐγὼ πλεῖστα ἐδυνάμην, οὐκ ἂν 

καὶ ἐπαίνου σοι ἄξιος εἴην μᾶλλον ἢ μέμψεως; 4{- 

χαιὸν γοῦν, ἔφη. ἴ4γε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, σχοπῶ- 

μὲν τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα πάντα καϑ᾽ ἕν ἕκαστον οὕ- 

τῶ γὰρ μάλιστα δῆλον ἔσται ὅτι τε αὐτῶν ἀγαϑόν 
ἐστι καὶ ὅ,τι κακόν. ἀρξώμεϑα δ᾽, ἔφη, ἐκ τῆσδε τῆς 
ἀρχῆς, εἰ καὶ σοὶ ἀρκούντως δοκεῖ ἔχειν. σὺ γὰρ δή- 
που ἐπεὶ ἤσϑου πολλοὺς πολεμίους ἠθϑροισμένους, καὶ 
τούτους ἐπὶ σὲ καὶ τὴν σὴν χώραν δρμωμένους, εὐ- 

ϑὺς ἔπεμπες πρός τε τὸ Περσῶν κοινὸν συμμάχους 
αἰτούμενος καὶ πρὸς ἐμὲ ἰδίᾳ δεόμενος πειρᾶσϑαι αὖ- 
τὸν ἐμὲ ἐλθεῖν ἡγούμενον, εἴ τινες Περσῶν ἴοιεν. 

οὔκουν ἐγὼ ἐπείσϑην τε ταῦτα ὑπὸ σοῦ καὶ παρεγε- 
νόμην ἄνδρας ἄγων σοι ὡς ἦν δυνατὸν πλείστους τε 

10 

καὶ ἀρίστους; Ἦλϑες γὰρ οὖν, ἔφη. Ἔν τούτῳ τοί- 11 
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νυν, ἔφη, πρῶτόν μοι εἰπὲ πότερον ἀδικίαν τινά μου 

πρὸς σὲ κατέγνως ἢ μᾶλλον εὐεργεσίαν; 4ῆλον, ἔφη 
18 Κυαξάρης, ὅτι ἔκ γε τούτων εὐεργεσίαν. Τί γάρ, 

ἔφη, ἐπεὶ οἵ πολέμιον ἦλθον καὶ διαγωνέζεσϑαι ἔδει 
πρὸς αὐτούς, ἐν τούτῳ κατενόηδσάς πού μὲ ἢ πόνου 

ἀποστάντα ἤ τινος κινδύνου φεισάμενον; Οὐ μὰ τὸν 

19 44, ἔφη, οὐ μὲν δή. Τί γάρ, ἐπεὶ {τῆς νίκης γε- 

νομένης σὺν τοῖς ϑεοῖς ἡμετέρας καὶ ἀναχωρησάντων 

τῶν πολεμίων παρεκάλουν ἐγώ δὲ ὅπως κοινῇ μὲν 

αὐτοὺς διώκοιμεν. κοινῇ δὲ τιμωροίμεϑα, κοινῇ δὲ εἴ 

τι καλὸν κἀγαϑὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρποίμεϑα, ἐν 

Φοτούτοις ἔχεις τινά μου πλεονεξίαν κατηγορῆσαι; ὃ 

μὲν δὴ Κυαξάρης πρὸς τοῦτο ἐσίγα" ὁ δὲ Κῦρος πά- 
λιν ἔλεγεν ὧδε" ᾽4λλ᾽ ἐπεὶ πρὸς τοῦτο σιωπᾶν ἥδιόν 

σοι ἢ ἀποχρίνασϑαι., τόδε γ᾽. ἔφη, εἰπὲ εἴ τι ἀδικεῖ- 

σϑαι ἐνόμισας ὅτι ἐπεί σοι οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι 
τὸ διώκειν, σὲ μὲν αὐτὸν ἀφῆκα τοῦ κινδύνου τούτου 
μετέχειν, ἱππέας δὲ τῶν σῶν συμπέμψαι μοι ἐδεόμην 
σου" εἰ γὰρ καὶ τοῦτο αἰτῶν ἠδίκουν, ἄλλως τε καὶ 

προπαρεδχηκὼς ἐμαυτόν σοι σύμμαχον, τοῦτ᾽ αὖ παρὰ 

οἹ σοῦ, ἔφη. ἐπιδεικνύσϑω. ἐπεὶ δ᾽ αὖ καὶ πρὸς τοῦτο 
ἐσίγα ὃ Κυαξάρης, ᾿Α4λλ᾽ εἰ μηδὲ τοῦτο, ἔφη, βούλει 
ἀποχρίνασϑαι, σὺ δὲ τοὐντεῦϑεν λέγε εἴ τι αὖἡ᾽ ἠδί- 
κουν ὅτι σοῦ ἀποκριναμένου ἐμοὶ ὡς οὐκ ἂν βούλοιο, 
εὐθυμουμένους ὁρῶν Μήδους, τούτου παύσας αὐτοὺς 
ἀναγκάξειν κινδυνεύσοντας ἰέναι, εἴ τι αὖ σοι δοκῶ 

τοῦτο χαλεπὸν ποιῆσαι ὅτι ἀμελήσας τοῦ ὀργίξεσϑαί 

σοι ἐπὶ τούτοις πάλιν ἤτουν σε οὗ ἤδη οὔτε σοὶ μεῖον 
ὃν δοῦναι οὐδὲν οὔτε ῥᾷον Μήδοις ἐπιταχϑῆναι" τὸν 

γὰρ βουλόμενον δήπου ἕπεσϑαι ἤτησά σε δοῦναί μοι. 
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οὐχοῦν τούτου τυχὼν παρὰ σοῦ οὐδὲν ἦν. εἰ μὴ τού- 22 
τους πείσαιμι. ἐλθὼν οὖν ἔπειϑον αὐτοὺς καὶ ος 
ἔπεισα τούτους ἔχων ἐπορευόμην σοῦ ἐπιτρέψαντος. 

εἰ δὲ τοῦτο αἰτίας ἄξιον νομίζεις. οὐδ᾽ ὅ,τι ἂν διδῶς, 

ὡς ἔοικε, παρὰ σοῦ δέχεσϑαι ἀναίτιόν ἐστιν. οὐκοῦν 23 
ἐξωρμήσαμεν οὕτως" ἐπειδὴ δ᾽ ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν 

πεχραγμένον οὐ φανερόν ἐστιν; οὐ τὸ στρατόπεδον 

ἥλωκε τῶν πολεμίων; οὐ τεϑνᾶσέ πολλοὶ τῶν ἐπὶ σὲ 
ἐλθόντων; ἀλλὰ μὴν τῶν γε ζώντων ἐχϑρῶν πολλοὶ 

μὲν ὅπλων ἐστέρηνται. πολλοὶ δὲ ἵππων χρήματά γε 
μὴν τὰ τῶν φερόντων καὶ ἀγόντων τὰ σὰ πρόδσϑεν 

νῦν δρᾷς τοὺς σοὺς φίλους καὶ ἔχοντας καὶ ἄγοντας. 

τὰ μὲν σοί, τὰ δ᾽ αὖ τοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχήν. τὸ 34 
δὲ πάντων μέγιστον καὶ κάλλιστον, τὴν μὲν σὴν χώ- 
ραν αὐξανομένην ὁρᾶς, τὴν δὲ τῶν πολεμίων μειου- 
μένην" καὶ τὰ μὲν τῶν πολεμίων φρούρια ἐχόμενα, 
τὰ δὲ σὰ τὰ πρότερον εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειαν 

συγκαταρρυέντα νῦν τἀναντία σοὶ προσκεχωρηκότα" 

τούτων δὲ εἴ τι κακόν σοι ἢ εἴ τι μὴ ἀγαϑόν δοι 
μαϑεῖν μὲν ἔγωγε βούλεσθαι οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν εἴς 
ποιμι᾿ ἀκοῦσαι μέντοι γε οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ λέγε 
ὅ,τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. ὃ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως 26 
εἰπὼν ἐπαύσατο: ὁ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα 

τάδε. 

᾿4λλ᾽, ὦ Κῦρε, ὡς μὲν ταῦτα ἃ σὺ πεποίηκας 

καχά ἐστιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρὴ λέγειν" εὖ γε μέντοι, 
ἔφη, ἔσϑι ὅτι ταῦτα τἀγαϑὰ τοιαῦτά ἐστιν οἷα ὅσῳ 
πλείονα φαίνεται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐμὲ βαρύνει. τήν 26 
τε γὰρ χώραν, ἔφη, ἐγὼ ἂν τὴν σὴν ἐβουλόμην τῇ 
ἐμῇ δυνάμει μείζω ποιεῖν μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ 
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σοῦ ὁρᾶν οὕτως αὐξανομένην' σοὶ μὲν γὰρ ταῦτε 
ποιοῦντι καλά, ἐμοὶ δέ γέ ἐστί πῃ ταὐτὰ ἀτιμίαν φέ- 

2, ροντα. καὶ χρήματα οὕτως ἄν μοι δοχῶ ἥδιόν σαὶ 

δωρεῖάδϑαι ἢ παρὰ σοῦ οὕτω λαμβάνειν ὡς σὺ νῖῦν 

ἐμοὶ δίδως" τούτοις γὰρ πλουτιξόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ 
μᾶλλον αἰσϑάνομαι οἷς πενέστερος γίγνομαι. καὶ τούς 
γ᾽ ἐμοὺς ὑπηκόους ἰδὼν μικρά γε ἀδικουμένους ὑπὸ 

σοῦ ἧττον ἂν δοκῶ λυπεῖσθαι ἢ νῦν ὁρῶν ὅτι μεγάλα 
28 ἀγαϑὰ πεπόνϑασιν ὑπὸ σοῦ. εἰ δέ ὅσοι, ἔφη, ταῦτα 

δοχῶ ἀγνωμόνως ἐνθυμεῖσθαι, μὴ ἐν ἐμοὶ αὐτὰ ἀλλ᾽ 
εἰς σὲ τρέψας πάντα καταϑέασαι οἷά σοι φαίνεται. τί 

γὰρ ἄν, εἴ τις κύνας, οὺὃς σὺ τρέφεις φυλακῆς ἕνεκα 

σαυτοῦ τε καὶ τῶν σῶν, τούτους ϑεραπεύων γνωρι- 

μωτέρους ἑαυτῷ ἢ σοὶ ποιήσειεν, ἄρ᾽ ἄν σὲ εὐφράναι 
οοτούτῳ τῷ ϑεραπεύματι; εἰ δὲ τοῦτό σοι δοκεῖ μικρὸν 

εἶναι, ἐκεῖνο κατανόησον" εἴ τις τοὺς σὲ ϑεραπεύον- 

τας, οὺἣς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ στρατείας ἕνεκα κέἔχτη- 

σαι, τούτους οὕτω διατιϑείη ὥστ᾽ ἐκείνου μᾶλλον ἢ 

σοῦ βούλεσϑαι εἶναι, ἀρ’ ἂν ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργε- 
80 σίας χάριν αὐτῷ εἰδείης, τί δέ, ὃ μάλιστα ἄνϑρωποι 

ἀσπάξονταί τε καὶ ϑεραπεύουσιν οἰκειότατα, εἴ τις 

τὴν γυναῖχα τὴν σὴν οὕτω ϑεραπεύσειεν ὥστε φιλεῖν 

αὐτὴν μᾶλλον ποιήσειεν ἑαυτὸν ἢ σέ, ἄρ᾽ ἄν δε τῇ 
εὐεργεσίᾳ ταύτῃ εὐφράναι; πολλοῦ γ᾽ ἂν οἶμαι καὶ 
δέοι" ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντων ἂν μάλιστα ἀδικοίη σὲ 

81 τοῦτο ποιήσας. ἵνα δὲ εἴπω καὶ τὸ μάλιστα τῷ ἐμῷ 

πάϑει ἐμφερές, εἴ τις οὺς σὺ ἤγαγες Πέρσας οὕτω 

ϑεραπεύσειεν ὥστε αὐτῷ ἥδιον ἕπεσϑαι ἢ σοί, ἄρ᾽ 
ἂν φίλον αὐτὸν νομίζοις; οἶμαι μὲν οὔ, ἀλλὰ πολε- 

82 μιώτερον ἂν ἢ εἰ πολλοὺς αὐτῶν κατακάνοι. τί δ᾽, 
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εἴ τις τῶν σῶν φίλων φιλοφρόνως σου εἰπόντος λαμ- 

βάνειν ὁπόσα ἐθέλοι εἶτα οὗτος τοῦτο ἀκούσας λαβὼν 
οἴχοιτο ἅπαντα ὁπόσα δύναιτο, καὶ αὐτὸς μέν γε τοῖς 

σοῖς πλουτοίη. σὺ δὲ μηδὲ μετρίοις ἔχοις χρῆσϑαι, 

ἄρ᾽ ἂν δύναιο τὸν τοιοῦτον ἄμεμπτον φίλον νομίξειν; 
νῦν μέντοι ἐγώ, ὦ Κῦρε, εἰ μὴ ταῦτα ἀλλὰ τοιαῦτα 88 
ὑπὸ σοῦ δοχῶ πεπονθέναι. σὺ γὰρ ἀληϑῆ λέγεις" εἰ- 

πόντος ἐμοῦ τοὺς ἐθέλοντας ἄγειν λαβὼν ὥχου πᾶσάν 

μου τὴν δύναμιν, ἐμὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες" καὶ νῦν 
ἃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ δυνάμει ἄγεις δή μοι καὶ τὴν ἐμὴν 

χώραν αὔξεις σὺν τῇ ἐμῇ ῥώμῃ" ἐγὼ δὲ δοκῶ οὐδὲν 
συναίτιος ὧν τῶν ἀγαϑῶν παρέχειν ἐμαυτὸν ὥσπερ 

γυνὴ εὖ ποιεῖν, καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ 
τοῖσδε τοῖς ἐμοῖς ὑπηκόοις σὺ μὲν ἀνὴρ φαίνει, ἐγὼ 

δ᾽ οὐκ ἄξιος ἀρχῆς. ταῦτά σοι δοκεῖ εὐεργετήματ᾽ εἶ- 84 
ναι, ὦ Κῦρε; εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι εἴ τι ἐμοῦ ἐκήδου, οὐδενὸς 
ἂν οὕτω με ἀποστερεῖν ἐφυλάττου ὡς ἀξιώματος καὶ 

τιμῆς. τέ γὰρ ἐμοὶ πλέον τὸ τὴν γῆν πλατύνεσϑαι, 
αὐτὸν δὲ ἀτιμάξεσϑαι; οὐ γάρ τοι ἐγὼ Μήδων ἦρχον 

διὰ τὸ κρείττων αὐτῶν πάντων εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον 
διὰ τὸ αὐτοὺς τούτους ἀξιοῦν ἡμᾶς ἑαυτῶν πάντα 

βελτίονας εἶναι. 

Καὶ ὃ Κῦρος ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, 55 
Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ ϑεῖε, εἴ τι κἀγώ σοι πρό- 
τερον ἐχαρισάμην, καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ χάρισαι ὃ ἂν δεη- 

ϑῶ σου" παῦσαι. ἔφη. τὸ νῦν εἶναι μεμφόμενός μοι" 
ἐπειδὰν δὲ πεῖραν ἡμῶν λάβης πῶς ἔχομεν πρὸς σέ, 

ἐὰν μὲν δή σοι φαίνηται τὰ ὑπ’ ἐμοῦ πεπραγμένα 
ἐπὶ τῷ σῷ ἀγαϑῷ πεποιημένα, ἀσπαξομένου τέ μού 

3 

σὲ ἀντασπάζου μὲ εὐεργέτην τε νόμιξε, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ 
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80 ϑάτερα. τότε μοι μέμφου. ᾿4λλ᾽ ἴσως μέντοι, ἔφη ὁ 
Κυαξάρης, καλῶς λέγεις" κἀγὼ οὕτω ποιήσω. Τί οὖν; 
ἔφη ὁ Κῦρος, ἦ καὶ φιλήσω σε; Εἰ σὺ βούλει, ἔφη. 
Καὶ οὐκ ἀποστρέψει μὲ ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψο- 
μαι, ἔφη. καὶ ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. 

81 Ὡς ὃὲ εἶδον οἵ Μῆδοί τε καὶ οἵ Πέρσαι καὶ οἵ 
ἄλλοι, πᾶσι γὰρ ἔμελεν ὅ,τι ἐκ τούτων ἔσοιτο, εὐϑὺς 

ἥσϑησάν τε καὶ ἐφαιδρύνϑησαν. καὶ ὃ Κῦρος δὲ καὶ 

ὁ Κυαξάρης ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἡγοῦντο, καὶ 

ἐπὶ μὲν τῷ Κυαξάρῃ οἵ Μῆδοι εἵποντο, Κῦρος γὰρ 
αὐτοῖς οὕτως ἐπένευσεν, ἐπὶ δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, 

88 οὗ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τούτοις. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον καὶ κατέστησαν τὸν Κυαξάρην εἰς τὴν 
κατεσκευασμένην σκηνήν, οἷς μὲν ἐτέτακτο παρεδκεύ- 

89 αζον τἀπιτήδεια τῷ Κυαξάρῃ" οἱ δὲ Μῆδοι ὅσον χρό- 

νον σχολὴν πρὸ δείπνου ἦγεν ὁ Κυαξάρης ἦσαν πρὸς 
αὐτόν, οἱ μὲν καὶ αὐτοὶ καϑ' ἑαυτούς, οἱ δὲ πλεῖστοι 
ὑπὸ Κύρου ἐγκέλευστοι, δῶρα ἄγοντες, ὃ μέν τις οἷ- 

νοχόον καλόν, ὁ δ᾽ ὀψοποιὸν ἀγαϑόν, ὁ δ᾽ ἀρτοποιόν, 
ὁ δὲ μουσουργόν, ὁ δ᾽ ἔκπωμα, ὃ δ᾽ ἐσϑῆτα καλήν᾽" 
πᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδω- 

4, ρεῖτο αὐτῷ ὥστε τὸν Κυαξάρην μεταγιγνώσκειν ὡς 

οὔτε ὁ Κῦρος ἀφίστη αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ οὔϑ᾽ οἱ Μῆ- 
δοι ἧττόν τι αὐτῷ προσεῖχον τὸν νοῦν ἢ καὶ πρόσϑεν. 

Δι Ἐπεὶ δὲ δείπνου ὥρα ἦν, καλέσας ὃ Κυαξάρης 

ἠξίου τὸν Κῦρον διὰ χρόνου ἰδὼν αὐτὸν συνδειπνεῖν. 
ὃ δὲ Κῦρος ἔφη, Μὴ δὴ σὺ κέλευε, ὦ Κυαξάρη" ἢ 

οὐχ ὁρᾷς ὅτι οὗτοι οἵ παρόντες ὑφ᾽ ἡμῶν πάντες 
ἐπαιρόμενοι πάρεισιν; οὔχουν καλῶς ἂν πράττοιμι εἰ 
τούτων ἀμελῶν τὴν ἐμὴν ἡδονὴν ϑεραπεύειν δοκοίην. 
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ἀμελεῖσϑαι δὲ δοχοῦντες στρατιῶται οὗ μὲν ἀγαϑοὶ 
πολὺ ἀϑυμότεροι γίγνονται, οἵ δὲ πονηροὶ πολὺ ὑβρι- 

στότεροι. ἀλλὰ σὺ μέν, ἔφη, ἄλλως τε καὶ ὁδὸν μα- 42 
χρὰν ἥκων δείπνει ἤδη" καὶ εἴ τινές δε τιμῶσιν, ἀντ- 
αὐπάξου καὶ εὐώχει αὐτούς, ἵνα ὅδε καὶ ϑαρρήσωσιν" 
ἐγὼ δ᾽ ἀπιὼν ἐφ᾽ ἅπερ λέγω τρέψομαι. αὔριον δ᾽, 43 
ἔφη. πρὼ δεῦρ᾽ ἐπὶ τὰς σὰς ϑύρας παρέσονται οἵ ἐπι- 
καίριοι, ὅπως βουλευσώμεϑα πάντες σὺν σοὶ ὅ.τι χρὴ 

ποιεῖν τὸ ἐκ τοῦδε. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἔμβαλε {(βουλὴνΣ παρ- 

ὧν περὶ τούτου πότερον ἔτι δοκεῖ στρατεύεσϑαι ἢ 
καιρὸς ἤδη διαλύειν τὴν στρατιάν. ἔκ τούτου ὃ μὲν 44 
Κυαξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν, ὃ δὲ Κῦρος συλλέξας 
τοὺς ἱχανωτάτους τῶν φίλων καὶ φρονεῖν καὶ συμ- 
πράττειν. εἴ τι δέοι. ἔλεξε τοιάδε. 

'άνδρες φίλοι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα ηὐξάμεϑα, πάρ- 
εστι σὺν ϑεοῖς. ὅπῃ γὰρ ἂν πορευώμεϑα, κρατοῦμεν 
τῆς χώρας" καὶ μὲν δὴ τοὺς πολεμίους ὁρῶμεν μειου- 

μένους, ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρους 

γιγνομένους. εἰ δὲ ἡμῖν ἔτι ἐθελήσειαν οἵ νῦν προσ- 45 

γεγενημένοι σύμμαχοι παραμεῖναι, πολλῷ ἂν μᾶλλον 
ἀνύδσαι δυναίμεθα καὶ εἴ τι βιάσασϑαι καιρὸς καὶ εἴ 

τι πεῖσαι δέοι. ὕπως οὖν τὸ μένειν ὡς πλείστοις συν- 
δοκῇ τῶν συμμάχων, οὐδὲν μᾶλλον τοῦτο ἐμὸν ἔργον 
ἢ καὶ ὑμέτερον μηχανᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ ὅταν 46 
μάχεσϑαι δέῃ, ὁ πλείστους χειρωσάμενος ἀλκιμώτατος 

δοξάξεται εἶναι, οὕτω καὶ ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὃ πλεί- 
στους ὁμογνώμονας ἡμῖν ποιήσας οὗτος δικαίως ἂν 

λεκτικώτατός τε καὶ πραχτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶναι. 

μὴ μέντοι ὡς λόγον ἡμῖν ἐπιδειξόμενοι οἷον ἂν εἴς 4τ 
πῆτε πρὸς ἕκαστον αὐτῶν τοῦτο μελετᾶτε. ἀλλ᾽ ὡς 
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τοὺς πεπεισμένους ὑφ᾽ ἑἕχάστου δήλους ἐσομένους οἷς 
48 ἂν πράττωσιν οὕτω παρασκευάξεσϑε. χαὶ ὑμεῖς μέν, 

- , 3 ’ ᾿ 5.᾽ τα γε: Ἂ " ἕφη; τούτων ἔπιμελεσϑε' ἐγὼ δὲ ὅπως ἂν ἔχοντες 
τἀπιτήδεια ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι οἵ στρατιῶται πε- 
οὶ τοῦ στρατεύεσϑαι βουλεύωνται τούτου πειράσομαι 
ἐπιμέλεσϑαι. 



5. 

Ταύτην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες 1. 
καὶ δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ 
ἧκον ἐπὶ τὰς Κυαξάρου ϑύρας πάντες οἱ σύμμαχοι. 
ἕως οὖν ὁ Κυαξάρης ἐχοσμεῖτο, ἀκούων ὅτι πολὺς 
ὄχλος ἐπὶ ταῖς ϑύραις εἴη, ἐν τούτῳ οἱ φίλοι τῷ 

Κύρῳ προσῆγον οἵ μὲν Καδουσίους δεομένους αὐτοῦ 
μένειν, οἵ δὲ Ὑρκανίους, ὃ δέ τις Σάκας, ὃ δέ τις 

καὶ Γωβρύαν: Ὑστάσπας δὲ Γαδάταν τὸν εὐνοῦχον 
προσῆγε, δεόμενον τοῦ Κύρου μένειν. ἔνϑα δὴ δοε 

Κῦρος γιγνώσκων ὅτι Γαδάτας πάλαι ἀπωλώλει τῷ 
φόβῳ μὴ λυϑείη ἡ στρατιά, ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ, Γα- 
δάτα, δῆλος εἶ, ἔφη, ὑπὸ Ὑστάσπου τοῦδε πεπεισμέ- 
νος ταῦτα γιγνώσκειν ἃ λέγεις. καὶ ὃ Γαδάτας ἀνα-3 

τείνας τὰς χεῖρας πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπώμοσεν ἢ μὴν 

μὴ ὑπὸ τοῦ Ὑστάσπου πεισϑεὶς ταῦτα γιγνώσκειν" 

ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἣν ὑμεῖς ἀπέλϑητε, ἔρρει τἀμὰ 
παντελῶς" διὰ ταῦτ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ ἐγὼ αὐτὸς δι- 

ελεγόμην, ἐρωτῶν εἰ εἰδείη τί ἐν νῷ ἔχεις [ὑπὲρ τῆς 
διαλύσεως τοῦ στρατεύματος) ποιεῖν. καὶ ὁ Κῦρος εἷ- 4 

ο πεν, ᾿Δδίκως ἄρα ἐγὼ Ὑστάσπαν τόνδε καταιτιῶμαι. 
᾿Δδίκως μέντοι νὴ 4, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, ὦ Κῦρε: 
ἐγὼ γὰρ ἔλεγον τῷ Γαδάτᾳ τῷδε τοσοῦτον μόνον ὡς 
οὐχ οἷόν τέ σοι εἴη στρατεύεσϑαι, λέγων ὅτι ὁ πατήρ 
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ὅσε μεταπέμπεται. καὶ ὃ Κῦρος, Τί λέγεις; ἔφη" καὶ 

σὺ τοῦτο ἐτόλμησας ἐξενεγκεῖν, εἴτ᾽ ἐγὼ ἐβουλόμην 

εἶτε μή; Ναὶ μὰ 4, ἔφη" δρῶ γάρ σὲ ὑπερεπιϑυ- 
μοῦντα ἐν Πέρσαις περίβλεπτον περιελθεῖν καὶ τῷ 

πατρὶ ἐπιδείξασϑαι ἧἣ ἕκαστα διεπράξω. ὃ δὲ Κῦρος 
ἔφη. Σὺ δ᾽ οὐχ ἐπιϑυμεῖς οἴκαδε ἀπελϑεῖν; Οὐ μὰ 

Δί᾽, ἔφη. ὃ Ὑστάσπας, οὐδ᾽ ἄπειμί γε, ἀλλὰ μένων 
στρατηγήσω, ἕως ἂν ποιήσω Γαδάταν τουτονὶ τοῦ 
᾿ἀσσυρίου δεσπότην. 

θ Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλλή- 

λους. ἐν δὲ τούτῳ Κυαξάρης σεμνῶς κεκοσμημένος 

ἐξῆλϑε καὶ ἐπὶ ϑρόνου Μηδικοῦ ἐχαϑέξετο. ὡς δὲ 
πάντες συνῆλθον οὺς ἔδει καὶ σιωπὴ ἐγένετο, ὁ Κυα- 

ξάρης ἔλεξεν ὧδε. ἄνδρες σύμμαχοι, ἴσως, ἐπειδὴ 
παρὼν τυγχάνω καὶ πρεσβύτερός εἰμι Κύρου, εἰκὸς 

ἄρχειν μὲ λόγου. νῦν οὖν δοκεῖ μοι εἶναι καιρὸς πε- 
οἱ τούτου πρῶτον διαλέγεσϑαι πότερον στρατεύεσϑαι 

[καιρὸς] ἔτι δοκεῖ [εἶναι] ἢ διαλύειν ἤδη τὴν στρα- 
τιάν" λεγέτω οὖν τις, ἔφη, περὶ αὐτοῦ τούτου ἧ γι- 

Ἰγνώσκει. ἐκ τούτου πρῶτος μὲν εἶπεν ὃ Ὑρχάνιος, 
"ἄνδρες σύμμαχοι, οὐκ οἶδα μὲν ἔγωγε εἴ τι δεῖ λό- 
γῶν ὅπου αὐτὰ τὰ ἔργα δείκνυσι τὸ κράτιστον. πάν- 

τὲς γὰρ ἐπιστάμεϑα ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες πλείω κακὰ 
τοὺς πολεμίους ποιοῦμεν ἢ πάσχομεν" ὅτε δὲ χωρὶς 
ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν ἐχρῶντο ὡς ἐκεένοις ἦν 

8 ἥδιστον, ἡμῖν γε μὴν ὡς χαλεπώτατον. ἐπὶ τούτῳ ὁ 

Καδούσιος εἶπεν, Ημεῖς δὲ τί ἂν λέγοιμεν, ἔφη, περὶ 
τοῦ οἴκαδε ἀπελθόντες ἕκαστοι χωρὶς εἶναι, ὁπότε γε 
οὐδὲ στρατευομένοις, ὡς ἔοικε, χωρίξεσϑαι συμφέρει; 
ἡμεῖς γοῦν οὐ πολὺν χρόνον δίχα τοῦ ὑμετέρου πλή- 
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ϑους στρατευσάμενοι δίκην ἔδομεν ὡς καὶ ὑμεῖς ἐπί- 
στασϑε. ἐπὶ τούτῳ ᾿Δρτάβαξος ὅ ποτε φήσας εἶναι 9 
Κύρου συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε᾽ ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη. ὦ Κυα- 

ξάρη, τοσοῦτον διαφέρομαι τοῖς πρόσϑεν λέγουσιν" 

οὗτοι μὲν γάρ φασιν ὅτι δεῖ μένοντας στρατεύεσϑαι, 
ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι ὅτε μὲν οἴχοι ἦν, ἐστρατευόμην᾽" καὶ 10 
γὰρ ἐβοήϑουν πολλάκις τῶν ἡμετέρων ἀγομένων καὶ 

περὶ τῶν ἡμετέρων φρουρίων ὡς ἐπιβουλευσομένων 
πολλάκις πράγματα εἶχον φοβούμενός τε καὶ φρουρῶν" 

καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον τὰ οἰχεῖα δαπανῶν. νῦν δ᾽ ἔχο- 
μὲν τὰ ἐκείνων φρούρια. οὐ φοβοῦμαι δὲ ἐκείνους. 

εὐωχοῦμαι ὃὲ τὰ ἐχείνων καὶ πίνω τὰ τῶν πολεμίων. 
ὡς οὖν τὰ μὲν οἴκοι στρατείαν οὖσαν, τάδε δὲ ἕορ- 

τήν, ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ἔφη. διαλύειν τήνδε τὴν 

πανήγυριν. ἐπὶ τούτῳ ὁ Γωβρύας εἶπεν, Ἐγὼ δ᾽, ὦτι 
ἄνδρες σύμμαχοι, μέχρι μὲν τοῦδε ἐπαινῶ τὴν Κύρου 
δεξιάν" οὐδὲν γὰρ ψεύδεται ὧν ὑπέσχετο" εἰ δ᾽ ἄπει- 
σιν ἐκ τῆς χώρας. δῆλον ὅτι ὁ μὲν ᾿σσύριος ἀνα- 

πνεύσεται, οὐ τίνων ποινὰς ὧν τε ὑμᾶς ἐπεχείρησεν 

ἀδικεῖν καὶ ὧν ἐμὲ ἐποίησεν: ἐγὼ δὲ ἐν τῷ μέρει 
ἐκείνῳ πάλιν δώσω δίκην ὅτι ὑμῖν φίλος ἐγενόμην. 

Ἐπὶ τούτοις πᾶσι Κῦρος εἶπεν, Ὦ, ἄνδρες. οὐδ᾽ 12 
ἐμὲ λανθάνει ὅτι ἐὰν μὲν διαλύωμεν τὸ στράτευμα, 
τὰ μὲν ἡμέτερα ἀσϑενέστερα γίγνοιτ᾽ ἄν, τὰ δὲ τῶν 

πολεμίων πάλιν αὐξήσεται. ὅσοι τε γὰρ αὐτῶν ὅπλα 

ἀφήρηνται, ταχὺ ἄλλα ποιήσονται" ὅσοι τε ἵππους 
ἀπεστέρηνται, ταχὺ πάλιν ἄλλους ἵππους κτήσονται" 

ἀντὶ δὲ τῶν ἀποϑανόντων ἕτεροι ἐφηβήσουσι [καὶ ἐπι- 

γενήσονται) ὥστε οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἰ πάνυ ἐν τάχει 
πάλιν ἡμῖν πράγματα παρέχειν δυνήσονται. τί δῆτα 18 
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ἐγὼ Κυαξάρην ἐκέλευσα λόγον ἐμβαλεῖν περὶ καταλύ- 
σεως τῆς στρατιᾶς; εὖ ἴστε ὅτι φοβούμενος τὸ μέλλον. 
ὁρῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ 

14 ὧδε στρατευσόμεϑα, οὐ δυνησόμεϑα μάχεσϑαι. προσ- 
ἔρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμών, στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν 

αὐτοῖς εἰσιν. ἀλλὰ μὰ 46 οὐχ ἵπποις οὐδὲ ϑεράπου- 

σιν οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιωτῶν, ὧν ἄνευ ἡμεῖς 

οὐκ ἂν δυναίμεθα στρατεύεσϑαι" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ὅπου 

μὲν ἡμεῖς ἐληλύϑαμεν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνήλωται" ὅποι δὲ 
ἡ ἀφίγμεϑα, διὰ τὸ ἡμᾶς φοβεῖσϑαι ἀνακεκομισμέ- 

νοι εἰσὶν εἰς ἐρύματα, ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς 
ι δὲ ταῦτα μὴ δύνασθαι λαμβάνειν. τίς οὖν οὕτως 

ἀγαϑὸς ἢ τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ καὶ ῥίψει δύ- 

ναιτ᾽ ἂν μαχόμενος στρατεύεσϑαι; εἰ μὲν οὖν οὕτω 
στρατευσόμεϑα, ἐγὼ μέν φημι χρῆναι ἑκόντας ἡμᾶς 

καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλλον ἢ ἄκοντας ὑπ᾽ ἀμη- 
χανίας ἐξελαϑῆναι. εἰ δὲ βουλόμεϑα ἔτι στρατεύεσϑαι, 
τόδ᾽ ἐγώ φημι χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιστα πειρᾶσϑαι 
τῶν μὲν ἐκείνων ὀχυρῶν ὡς πλεῖστα παραιρεῖν, ἡμῖν 
δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖστα ὀχυρὰ ποιεῖσϑαι" ἐὰν γὰρ ταῦτα 

γένηται, τὰ μὲν ἐπιτήδεια πλείω ἕξουσιν ὁπότεροι ἂν 
πλείω δύνωνται λαβόντες ἀποτίϑεσϑαι, πολιορχήσονται 

10 δὲ ὁπότεροι ἂν ἥττους ὦσι. νῦν δ᾽ οὐδὲν διαφέρο- 
μὲν τῶν ἐν τῷ πελάγει πλεόντων" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
πλέουσι μέν ἀεί, τὸ δὲ πεπλευσμένον οὐδὲν οἰκειότε- 
ρον τοῦ ἀπλεύστου καταλείπουσιν. ἐὰν δὲ φρούρια 
ἡμῖν γένηται, ταῦτα δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀλλοτρι- 

ώσει τὴν χώραν, ἡμῖν δ᾽ ὑπ’ εὐδίαν μᾶλλον πάντ᾽ 
11 ἔσται. ὃ δ᾽ ἴσως ἄν τινες ὑμῶν φοβηϑεῖεν, εἰ δεήσει 

πόρρω τῆς ἑαυτῶν φρουρεῖν, μηδὲν τοῦτο ὀχνήσητε. 
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ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπείπερ καὶ ὡς οἴκοϑεν ἀποδημοῦμεν, 
φρουρήσειν ὑμῖν ἀναδεχόμεϑα τὰ ἐγγύτατα χωρία τῶν 

πολεμίων, ὑμεῖς δὲ τὰ πρόσορα ὑμῖν αὐτοῖς τῆς ᾿46- 

συρίας ἐκεῖνα κτᾶσϑε καὶ ἐργάξεσϑε. ἐὰν γὰρ ἡμεῖς 18 
τὰ πλησίον αὐτῶν φρουροῦντες δυνώμεθα σώξεσϑαι, 

ἔν πολλῇ ὑμεῖς εἰρήνῃ ἔσεσϑε οὗ τὰ πρόσω αὐτῶν 

ἔχοντες" οὐ γὰρ οἶμαι δυνήσονται τῶν ἐγγὺς ἑαυτῶν 
ὄντων ἀμελοῦντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβουλεύειν. 

Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐρρήϑη, οἵ τε ἄλλοι πάντες ἀνιστά- 19 
μενοι συμπροϑυμήσεσϑαι ταῦτ᾽ ἔφασαν καὶ Κυαξάρης. 
Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας καὶ τεῖχος ἑκάτερος αὐτῶν, 
ἣν ἐπιτρέψωσιν οἱ σύμμαχοι, τειχιεῖσϑαι ἔφασαν, ὥστε 
καὶ ταῦτα φίλια τοῖς συμμάχοις ὑπάρχειν. ὁ οὖν Κῦ- 30 

ρος ἐπεὶ πάντας ἑώρα προϑύμους ὄντας πράττειν ὅσα 

ἔλεξε, τέλος εἶπεν. Εἰ τοίνυν περαίνειν βουλόμεϑα 
ὅσα φαμὲν χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιστ᾽ ἂν δέοι γενέ- 
ὄϑαι μηχανὰς μὲν εἰς τὸ καϑαιρεῖν τὰ τῶν πολεμίων 
τείχη, τέχτονας δὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυργοῦσϑαι. ἐκ 1 
τούτου ὑπέσχετο ὁ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν αὐτὸς ποιη- 

σάμενος παρέξειν, ἄλλην δὲ Γαδάτας καὶ Γωβρύας, 

ἄλλην δὲ Τιγράνης" αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο πειρά- 
σεσϑαι ποιήσασϑαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορίξοντο 22 
μὲν μηχανοποιούς, παρεσκευάξοντο δ᾽ ἕκαστοι εἰς τὰς 

μηχανὰς ὧν ἔδει" ἄνδρας δ᾽ ἐπέστησαν οἱ ἐδόκουν 
ἐπιτηδειότατοι εἶναι ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἔχειν. 

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριβὴ ἔσται ἀμφὶ ταῦ- 33 
τα, ἐχάϑισε τὸ στράτευμα ἔνϑα ὥετο ὑγιεινότατον εἷ- 
ναι καὶ εὐπροσοδώτατον ὅσα ἔδει προσκομίξεσϑαι" 
ὅσα τε ἐρυμνότητος προσεδεῖτο. ἐποιήσατο. ὡς ἐν 
ἀσφαλεῖ οἱ ἀεὶ μένοντες εἶεν, εἴ ποτε καὶ πρόσω τῇ 

ΟΠΟΡΏ. Ογτορ. τοο. Α. Ηυσ. 14 
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24 ἰσχύι ἀποστρατοπεδεύοιτο. πρὸς δὲ τούτοις ἐρωτῶν 
οὺς ὥετο μάλιστα εἰδέναι τὴν χώραν ὁπόϑεν ἂν ὡς 
πλεῖστα ὠφελοῖτο τὸ στράτευμα, ἐξῆγεν ἀεὶ εἰς προ- 

νομάς. ἅμα μὲν ὅπως ὅτι πλεῖστα λαμβάνοι τῇ στρα- 
τιᾷ τἀπιτήδεια, ἅμα δ᾽ ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν καὶ 
ἰσχύοιεν διαπονούμενοι ταῖς πορείαις, ἅμα δ᾽ ὅπως 

2 ἐν ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. ὁ μὲν 
δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν. 

Ἔχ δὲ Βαβυλῶνος οἵ αὐτόμολοι καὶ οἵ ἁλισκόμε- 
νοι ταῦτ᾽ ἔλεγον ὅτι ὁ ᾿Ασσύριος οἴχοιτο ἐπὶ Δυδίας, 
πολλὰ τάλαντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἄγων καὶ ἄλλα 

96 χτήματα καὶ κόσμον παντοδαπόν. ὃ μὲν οὖν ὄχλος 

τῶν στρατιωτῶν ἔλεγεν ὡς ὑπεχτίϑοιτο ἤδη τὰ χρή- 
ματα φοβούμενος" ὁ δὲ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι οἴχοιτο 
συστήσων εἴ τι δύναιτο ἀντίπαλον ἑαυτῷ, ἀντιπαρ- 
εδσκευάξετο ἐρρωμένως. ὡς μάχης ἔτι δεῆσον" ὥστ᾽ 
ἐξεπίμπλη μὲν τὸ τῶν Περσῶν ἱππικόν, τοὺς μὲν ἐκ 
τῶν αἰχμαλώτων, τοὺς δέ τινας καὶ παρὰ τῶν φίλων 
λαμβάνων ἵππους" ταῦτα γὰρ παρὰ πάντων ἐδέχετο 
καὶ ἀπεωθεῖτο οὐδέν, οὔτε εἴ τις ὅπλον διδοίη καλὸν 

91 οὔτ᾽ εἴ τις ἵππον" κατεσχευάξετο δὲ καὶ ἄρματα ἔκ τὲ 
τῶν αἰχμαλώτων ἁρμάτων καὶ ἄλλοϑεν ὁπόϑεν ἐδύ- 
νατο. καὶ τὴν μὲν Τρωικὴν διφρείαν πρόσϑεν οὖσαν 

καὶ τὴν Κυρηναίων ἔτι καὶ νῦν ἁρματηλασίαν κατ- 
ἔλυσε" τὸν γὰρ πρόσϑεν χρόνον καὶ οὗ ἐν τῇ Μηδίᾳ 
καὶ Συρίᾳ καὶ ᾿ἀραβίᾳ καὶ πάντες δὲ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τοῖς 
ἅρμασιν οὕτως ἐχρῶντο ὥσπερ νῦν οἱ Κυρηναῖοι. 

98 ἔδοξε δ᾽ αὐτῷ, ὃ κράτιστον εἰκὸς ἦν εἶναι τῆς δυνά- 
μεωῶς. ὄντων τῶν βελτίστων ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, τοῦτο 
ἐν ἀκροβολιστῶν μέρει εἶναι καὶ εἰς τὸ κρατεῖν οὐδὲν 
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μέγα [βάρος] συμβάλλεσθαι. ἄρματα γὰρ τριακόσια 

τοὺς μὲν μαχομένους παρέχεται τριακοσίους. ἵπποις 

δ᾽ οὗτοι χρῶνται διακοσίοις καὶ χιλίοις" ἡνίοχοι δ᾽ 

αὐτοῖς εἰσὶ μὲν ὡς εἰχὸς οἷς μάλιστα πιστεύουσιν, οἵ 

βέλτιστοι" ἄλλοι δ᾽ εἰσὶ τριακόσιοι οὗτοι, οἵ οὐδ᾽ ὁτι- 
οὖν τοὺς πολεμίους βλάπτουσι. ταύτην μὲν οὖν τὴν 

διφρείαν κατέλυσεν" ἀντὶ δὲ τούτου πολεμιστήρια κατ- 
εσχευάσατο ἅρματα τροχοῖς τε ἰσχυροῖς. ὡς μὴ ῥα- 
δίως συντρίβηται, ἄξοσί τε μακροῖς᾽ ἧττον γὰρ ἀνα- 
τρέπεται πάντα τὰ πλατέα" τὸν δὲ δίφρον τοῖς ἣνι- 

όχοις ἐποίησεν ὥσπερ πύργον ἰσχυρῶν ξύλων" ὕψος 

ὃὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγκώνων, ὡς δύνωνται 
ἡνιοχεῖσϑαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς δ᾽ ἣνι- 
όχους ἐθωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν. προῦσ- 
ἔϑηχε δὲ χαὶ δρέπανα σιδηρᾶ ὡς διπήχη πρὸς τοὺς 
ἄξονας ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῶν τροχῶν καὶ ἄλλα κάτω 

ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς τὴν γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβαλούντων 
εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς ἅρμασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος 
ταῦτα κατεσχεύασεν. οὕτως ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἅρμασι 

χρῶνται οἵ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ. ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ 
κάμηλοι πολλαὶ παρά τε τῶν φίλων συνειλεγμέναι καὶ 

«αὖ αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηϑροισμέναι. καὶ ταῦτα μὲν 
οὕτω συνεπεραίνετο. 

Βουλόμενος δὲ κατάσκοπόν τινα πέμψαν ἐπὶ “4υ- 

δίας καὶ μαϑεῖν ὅ,τι πράττοι ὃ ᾿Δσσύριος. ἔδοξεν αὐ- 

τῷ ἐπιτήδειος εἷναι ᾿ἀράσπας ἐλϑεῖν ἐπὶ τοῦτο ὁ φυ- 

λάττων τὴν καλὴν γυναῖκα. συνεβεβήκει γὰρ τῷ 

᾿Δράσπᾳ τοιάδε. ληφϑεὶς ἔρωτι τῆς γυναικὸς ἠναγκάσϑη 

29 

51 

προσενεγκεῖν λόγους αὐτῇ περὶ συνουσίας. ἡ δὲ ἀπ- 82 

ἔφησε μὲν καὶ ἦν πιστὴ τῷ ἀνδρὶ καίπερ ἀπόντι" 
τὰ" 
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ἐφίλει γὰρ αὐτὸν ἰσχυρῶς" οὐ μέντοι κατηγόρησε τοῦ 

᾿ράσπου πρὸς τὸν Κῦρον, ὀκνοῦσα συμβαλεῖν φίλους 

88 ἄνδρας. ἐπεὶ δὲ ὃ ᾿άράσπας δοκῶν ὑπηρετήσειν τῷ 
τυχεῖν ἃ ἐβούλετο ἠπείλησε τῇ γυναικὶ ὅτι εἰ μὴ βού- 
λοιτο ἑκοῦσα, ἄκουσα ποιήσοι ταῦτα, ἐκ τούτου ἡ 

γυνή, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, οὐκέτι κρύπτει, ἀλλὰ πέμ- 
πει τὸν εὐνοῦχον πρὸς τὸν Κῦρον καὶ κελεύει λέξαι 

ϑά πάντα. ὃ δ᾽ ὡς ἤκουσεν, ἀναγελάσας ἐπὶ τῷ κρείτ- 
τονι τοῦ ἔρωτος φάσκοντι εἶναι, πέμπει ᾿Αρτάβαξον 

σὺν τῷ εὐνούχῳ καὶ κελεύει αὐτῷ εἰπεῖν βιάξεσϑαι 
μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖκα, πείϑειν δὲ εἰ δύναιτο, οὐκ 

δϑῦἔφη κωλύειν. ἐλθὼν δ᾽ ὃ ᾿Αρτάβαξος πρὸς τὸν 
᾿ράσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτόν, παρακαταϑήκην ὀνομάξων 

τὴν γυναῖκα, ἀσέβειάν τε αὐτοῦ λέγων ἀδικίαν τε καὶ 

ἀκράτειαν, ὥστε τὸν ᾿ἄράσπαν πολλὰ μὲν δακρύειν 

ὑπὸ λύπης, καταδύεσϑαι δ᾽ ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, ἀπο- 

λωλέναι δὲ τῷ φόβῳ μή τι καὶ πάϑοι ὑπὸ Κύρου. 

86 Ὁ οὖν Κῦρος καταμαϑὼν ταῦτα ἐκάλεσεν αὐτὸν 

καὶ μόνος μόνῳ ἔλεξεν, Ὁρῶ σε, ἔφη, ὦ ᾿Δράσπα, 

φοβούμενόν τὲ ἐμὲ καὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα. 

παῦσαι οὖν τούτων᾽ ἐγὼ γὰρ ϑεούς τε ἀκούω ἔρωτος 
ἡττῆσϑαι, ἀνθρώπους τε οἶδα καὶ μάλα δοκοῦντας 
φρονίμους εἶναι οἷα πεπόνϑασιν ὑπ᾽ ἔρωτος" καὶ αὐ- 
τὺς δ᾽ ἐμαυτοῦ κατέγνων μὴ ἂν καρτερῆσαι ὥστε συν- 
ὼν καλοῖς ἀμελεῖν αὐτῶν. καὶ σοὶ δὲ τούτου τοῦ 
πράγματος ἐγὼ αἰτιός εἰμι" ἐγὼ γάρ σε συγκαϑεῖρξα 

ϑιτούτῳ τῷ ἀμάχῳ πράγματι. καὶ ὁ ᾿ράσπας ὑπολαβὼν 
εἶπεν, ᾿Αλλὰ σὺ μέν, ὦ Κῦρε, καὶ ταῦτα ὕμοιος εἶ 
οἷόσπερ καὶ τἄλλα, πρᾶός τε καὶ συγγνώμων τῶν ἀν- 
ϑρωπίνων ἁμαρτημάτων" ἐμὲ δ᾽, ἔφη, καὶ οἵ ἄλλοι 
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ἄνθρωποι καταδύουσι τῷ ἄχει. ὡς γὰρ ὁ ϑροῦς δι- 

ἤλθε τῆς ἐμῆς συμφορᾶς. οἵ μὲν ἐχϑροὶ ἐφήδονταί 

μοι, οἵ δὲ φίλοι προσιόντες συμβουλεύουσιν ἐκποδὼν 
ἔχειν ἐμαυτόν, μή τι καὶ πάϑω ὑπὸ σοῦ. ὡς ἠδικη- 

κότος ἐμοῦ μεγάλα. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν. Εὖ τοίνυν 38 
ἴσϑι. ὦ ᾿4ράσπα. ὅτι ταύτῃ τῇ δόξῃ οἷός τ᾽ εἶ ἐμοί 
τε ἰσχυρῶς χαρίδσασϑαι καὶ τοὺς συμμάχους μεγάλα 

ὠφελῆσαι. Εἰ γὰρ γένοιτο. ἔφη ὃ ᾿ἀράσπας. ὕ.τι ἐγώ 

σοι ἐν καιρῷ ἂν γενοίμην [αὖ χρήσιμος]. Εἰ τοίνυν, 89 

ἔφη. προσποιησάμενος ἐμὲ φεύγειν ἐθέλοις εἰς τοὺς 

πολεμίους ἐλϑεῖν, οἶμαι ἄν δε πιστευϑῆναι ὑπὸ τῶν 
πολεμίων. Ἔγωγε ναὶ μὰ 44, ἔφη ὁ ᾿Δράσπας. καὶ 
ὑπὸ τῶν φίλων οἶδα ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον ἂν 
παρέχοιμι. Ἔλϑοις ἂν τοίνυν. ἔφη, ἡμῖν πάντα εἰ- 40 
δὼς τὰ τῶν πολεμίων" οἶμαι δὲ καὶ λόγων καὶ βου- 
λευμάτων κοινωνὸν ἄν δὲ ποιοῖντο διὰ τὸ πιστεύειν. 

ὥστε μηδὲ ἔν σε λεληϑέναι ὧν βουλόμεϑα εἰδέναι. 
Ὡς πορευσομένου. ἔφη. ἤδη νυνί" καὶ γὰρ τοῦτο ἴσως 
ὃν τῶν πιστῶν ἔσται τὸ δοκεῖν μὲ ὑπὸ σοῦ μελλή- 

σαντά τι παϑεῖν ἐχπεφευγέναι. Ἦ καὶ δυνήσει ἀπο- 41 

λιπεῖν. ἔφη. τὴν καλὴν Πάνϑειαν; Ζύο γάρ. ἔφη. ὦ 
Κῦρε, σαφῶς ἔχω ψυχάς" νῦν τοῦτο πεφιλοσόφηκα 

μετὰ τοῦ ἀδίχου σοφιστοῦ τοῦ Ἔρωτος. οὐ γὰρ δὴ 

μία γε οὖσα ἅμα ἀγαϑή τέ ἐστι καὶ κακή, οὐδ᾽ ἅμα 
καλῶν τε καὶ αἰσχρῶν ἔργων ἐρᾷ καὶ ταὐτὰ ἅμα βού- 

λεταί τε καὶ οὐ βούλεται πράττειν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι 
δύο ἐστὸν ψυχά, χαὶ ὅταν μὲν ἡ ἀγαϑὴ κρατῇ. τὰ 

καλὰ πράττεται. ὅταν δὲ ἣ πονηρά, τὰ αἰσχρὰ ἐπι- 
χειρεῖται. νῦν δὲ ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαβε. κρατεῖ ἡ 

ἀγαϑὴ καὶ πάνυ πολύ. Εἰ τοίνυν καὶ σοὶ δοκεῖ πο- 42 
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ρεύεσϑαι, ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνα κἀκεί- 
νοις πιστότερος ἧς᾽ ἐξάγγελλέ τε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ ἡμῶν, 
οὕτω τε ἐξάγγελλε ὡς ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ σοῦ λεγό- 
μενα ἐμποδὼν μάλιστ᾽ ἂν εἴη ὧν βούλονται πράττειν. 
εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδών, εἰ ἡμᾶς φαίης παρασκευάξεσϑαι 

ἐμβαλεῖν ποι τῆς ἐκείνων χώρας" ταῦτα γὰρ ἀκούον- 
τες ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἀϑροίζοιντο, ἕκαστός τις 

48 φοβούμενος καὶ περὶ τῶν οἴκοι. καὶ μένε, ἔφη, παρ᾽ 
ἐκείνοις ὅτι πλεῖστον χρόνον" ἃ γὰρ ἂν ποιῶσιν ὅταν 

ἐγγύτατα ἡμῶν ὦσι, ταῦτα μάλιστα καιρὸς ἡμῖν εἰδέ- 
ναι ἔσται. συμβούλευε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκτάττεσϑαι ὅπῃ 
ἂν δοκῇ κράτιστον εἶναι" ὅταν γὰρ σὺ ἀπέλθῃς εἰδέ-- 
ναι δοκῶν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον οὕτω τετάχ- 
αι αὐτοῖς" μετατάττεσϑαι γὰρ ὀχνήσουσι, καὶ ἤν πῃ 

44 ἄλλῃ μετατάττωνται ἐξ ὑπογύου, ταράξονται. ᾿4ράσπας 
μὲν δὴ οὕτως ἐξελϑὼν καὶ συλλαβὼν τοὺς πιστοτά- 

τους ϑεράποντας καὶ εἰπὼν πρός τινας ἃ ὥετο συμ- 
φέρειν τῷ πράγματι ὥχετο. 

4 Ἡ δὲ Πάνϑεια ὡς ἤσϑετο οἰχόμενον τὸν ᾿4ράσ- 

παν, πέμψασα πρὸς τὸν Κῦρον εἶπε, Μὴ λυποῦ, ὦ 
Κῦρε, ὅτι ᾿“ράσπας οἴχεται εἰς τοὺς πολεμίους" ἣν 
γὰρ ἐμὲ ἐάσῃς πέμψαι πρὸς τὸν ἐμὸν ἄνδρα, ἐγώ σοι 
ἀναδέχομαι ἥξειν πολὺ ᾿ἀράσπου πιστότερον φίλον" 
καὶ δύναμιν δὲ οἶδ᾽ ὅτι ὁπόσην ἂν δύνηται ἔχων παρ- 
ἕσται σοι. καὶ γὰρ ὃ μὲν πατὴρ τοῦ νῦν βασιλεύον- 
τος φίλος ἦν αὐτῷ ὃ δὲ νῦν βασιλεύων καὶ ἐπεχεί- 
ρησέ ποτε ἐμὲ καὶ τὸν ἄνδρα διασπάσαι ἀπ᾽ ἀλλήλων" 
ὑβριστὴν οὖν νομίξων αὐτὸν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἄσμενος ἂν 

Δ πρὸς ἄνδρα οἷος σὺ εἶ ἀπαλλαγείη. ἀκούσας ταῦτα ὃ 
Κῦρος ἐκέλευε πέμπειν πρὸς τὸν ἄνδρα" ἡἣ δ᾽ ἔπεμ- 
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» ψεν. ὡς δ᾽ ἔγνω ὁ ᾿Αβραδάτας τὰ παρὰ τῆς γυναικὸς 
σύμβολα, καὶ τἄλλα δὲ ἤσϑετο ὡς εἶχεν, ἄσμενος πο- 
ρεύεται πρὸς τὸν Κῦρον ἵππους ἔχων ἀμφὶ τοὺς χι- 

λίους. ὡς δ᾽ ἦν πρὸς τοῖς τῶν Περσῶν σκοποῖς, πέμ- 
πει πρὸς τὸν Κῦρον εἰπὼν ὃς ἦν. ὃ δὲ Κῦρος εὐθὺς 

ἄγειν κελεύει αὐτὸν πρὸς τὴν γυναῖκα. ὡς δ᾽ εἰδέτην 41 
ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας, ἠσπάξοντο ἀλλή- 
λους ὡς εἰχὸς ἐκ δυσελπίστων. ἐκ τούτου δὴ λέγει ἡ 

Πάνϑεια τοῦ Κύρου τὴν ὁσιότητα καὶ τὴν σωφροσύ- 
νὴν καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν κατοίκτισιν. ὃ δὲ ᾿4βραδάτας 
ἀκούσας εἶπε, Τί ἂν οὖν ἐγὼ ποιῶν, ὦ Πάνϑεια, χά- 
ριν Κύρῳ ὑπέρ τε σοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀποδοίην; Τί δὲ 

ἄλλο, ἔφη ἡ Πάνϑεια, ἢ πειρώμενος ὅμοιος εἶναι περὶ 

ἐκεῖνον οἷόσπερ ἐκεῖνος περὶ σέ; 
Ἔκ τούτου δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον ὃ ᾿᾽άβρα- 48 

δάτας" καὶ ὡς εἶδεν αὐτόν, λαβόμενος τῆς δεξιᾶς εἷ- 

πεν, ᾿ἄνϑ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὦ Κῦρε, οὐκ 
ἔχω τέ μεῖζον εἴπω ἢ ὅτι φίλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι 

καὶ ϑεράποντα καὶ σύμμαχον. καὶ ὅσα ἂν δρῶ δὲ 
σπουδάζοντα, συνεργὸς πειράσομαι γίγνεσϑαι ὡς ἂν 

δύνωμαι κράτιστος. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Εγὼ δὲ δέ- 49 
χομαι" καὶ νῦν μέν σε ἀφίημι, ἔφη. σὺν τῇ γυναικὶ 
δειπνεῖν" αὖϑις δὲ καὶ παρ᾽ ἐμοὶ δεήσει σε σκηνοῦν 
σὺν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμοῖς φίλοις. 

Ἔκ τούτου ὁρῶν ὁ ᾿Αβραδάτας σπουδάξοντα τὸν δ0 

Κῦρον περὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα καὶ περὶ τοὺς 
τεϑωρακισμένους ἵππους τε καὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο συν- 

τελεῖν αὐτῷ εἰς τὰ ἑκατὸν ἅρματα ἐκ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ 

ἑαυτοῦ ὅμοια ἐκείνοις" αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος αὐτῶν 

ἐπὶ τοῦ ἅρματος παρεσκευάξετο. συνεξεύξατο δὲ τὸ δι 
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ἑαυτοῦ ἅρμα τετράρρυμόν τε καὶ ἵππων ὀχτώ" [ἡ δὲ 
Πάνϑεια ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἑαυτῆς χρημάτων χρυ- 

σοῦν τε αὐτῷ ϑώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν κράνος. 

ὡσαύτως δὲ καὶ περιβραχιόνια.) τοὺς δὲ ἵππους τοῦ 
ἅρματος χαλκοῖς πᾶσι προβλήμασι κατεσχευάσατο. 

52 ᾿Αβραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε. Κῦρος δὲ ἰδὼν 
τὸ τετράρρυμον αὐτοῦ ἅρμα κατενόησεν ὅτι οἷόν τε 
εἴη καὶ ὀχτάρρυμον ποιήσασϑαι, ὥστε ὀχτὼ ξεύγεσι 

βοῶν ἄγειν τῶν μηχανῶν τὸ κατωτάτω οἴχημα᾽ ἦν δὲ 
τοῦτο τριώρυγον μάλιστα ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς τρο- 

58 χοῖς. τοιοῦτοι ὃὲ πύργοι σὺν τάξει ἀκολουϑοῦντες 
ἐδόκουν αὐτῷ μεγάλη μὲν ἐπικουρία γενέσϑαι τῇ ἕαυ- 
τῶν φάλαγγι. μεγάλη δὲ βλάβη τῇ τῶν πολεμίων τά- 

ἕξει. ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν οἰχημάτων καὶ περιδρόμους 
καὶ ἐπάλξεις" ἀνεβίβαξε δ᾽ ἐπὶ τὸν πύργον ἕκαστον 

δ4 ἄνδρας εἴχοσιν. ἐπεὶ δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ τὰ 
περὶ τοὺς πύργους, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν" 

καὶ πολὺ ῥᾷον ἦγε τὰ ὀκτὼ ξεύγη τὸν πύργον καὶ 

τοὺς ἐπ᾿ αὐτῷ ἄνδρας ἢ τὸ σχευοφορικὸν βάρος ἕκα- 

στον τὸ ζεῦγος. σκευῶν μὲν γὰρ βάρος ἀμφὶ τὰ πέν- 
τε χαὶ εἴχοσι τάλαντα ἦν ξεύγει: τοῦ δὲ πύργου, 
ὥσπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν ξύλων πάχος ἐχόντων, 

καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, τούτων ἐγένετο ἔλατ- 

τον ἢ πεντεχαίδεκα τάλαντα ἑκάστῳ ξεύγει τὸ ἀγώ- 
δῦγιον. ὡς δ᾽ ἔγνω εὔπορον οὖσαν τὴν ἀγωγήν, παρ- 

εδσχευάξετο ὡς ἄξων τοὺς πύργους σὺν τῷ στρατεύ- 

ματι, νομίζων τὴν ἐν πολέμῳ πλεονεξίαν ἅμα σωτη- 

ρίαν τε καὶ δικαιοσύνην εἶναι καὶ εὐδαιμονίαν. 

1. ὮἮλϑον δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ Ἰν- 
δοῦ χρήματα ἄγοντες καὶ ἀπήγγελλον αὐτῷ ὅτι ὁ Ἰν- 
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δὸς ἐπιστέλλει τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ Κῦρε, ἥδομαι ὅτι μοι 
ἐπήγγειλας ὧν ἐδέου. καὶ βούλομαί σοι ξένος εἶναι 
καὶ πέμπω δοι χρήματα᾽ κἂν ἄλλων δέῃ. μεταπέμπου. 

ἐπέσταλται δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ποιεῖν ὅ,τι ἂν σὺ κε- 
λεύῃς. ἀκούσας δὲ ὁ Κῦρος εἶπε, Κελεύω τοίνυν 2 

ὑμᾶς τοὺς μὲν ἄλλους μένοντας ἔνϑα κατεσκηνώκατε 

φυλάττειν τὰ χρήματα καὶ ξῆν ὅπως ὑμῖν ἥδιστον᾽ 

τρεῖς δέ μοι ἐλθόντες ὑμῶν εἰς τοὺς πολεμίους ὡς 

παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ περὶ συμμαχίας, καὶ τἀκεῖ μαϑόντες 

ὅ,τε ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγεί- 

λατε ἐμοί τε καὶ τῷ ᾿Ινδῷ" κἂν ταῦτά μοι καλῶς ὑπ- 

ηρετήσητε, ἔτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ 
ὅτε χρήματα πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἵ μὲν δούλοις 

ἐοικότες κατάσκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπ- 

ἀγγέλλειν ἢ ὅσα πάντες ἴσασιν" οἵ δὲ οἷοίπερ ὑμεῖς 
ἄνδρες πολλάκις καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανϑάνου- 

σιν. οἱ μὲν δὴ ᾿Ινδοὺ ἡδέως ἀκούσαντες καὶ ξενισϑέν- 8 

τες τότε παρὰ Κύρῳ, συσκευασάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ 

ἐπορεύοντο, ὑποσχόμενοι ἦ μὴν μαϑόντες ὅσα ἂν δύ- 
νῶνται πλεῖστα ἐκ τῶν πολεμίων ἥξειν ὡς δυνατὸν 
τάχιστα. 

Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρ- 4 
εσκευάξετο μεγαλοπρεπῶς. ὡς δὴ ἀνὴρ οὐδὲν μικρὸν 

ἐπινοῶν πράττειν, ἐπεμέλετο δὲ οὐ μόνον ὧν ἔδοξε 
τοῖς συμμάχοις, ἀλλὰ καὶ ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλή- 

λους τοῖς φίλοις ὅπως αὐτοὶ ἕκαστοι φανοῦνται καὶ 

εὐοπλότατοι καὶ ἱππικώτατοι καὶ ἀκοντιστικώτατοι καὶ 
τοξικώτατοι καὶ φιλοπονώτατοι. ταῦτα δὲ ἐξειργάξετο 5 

ἐπὶ τὰς ϑήρας ἐξάγων καὶ τιμῶν τοὺς κρατίστους ἕκα- 
στα καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ οὺς ἑώρα ἐπιμελομένους 
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τούτου ὅπως οὗ αὑτῶν κράτιστοι ἔδονται στρατιῶται, 

καὶ τούτους ἐπαινῶν τε παρώξυνε καὶ χαριξόμενος 
θ αὐτοῖς ὅ,τι δύναιτο. εἰ δέ ποτὲ ϑυσίαν ποιοῖτο καὶ 

ἑορτὴν ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέμου ἕνεκα μελε- 
τῶσιν ἄνϑρωποι πάντων τούτων ἀγῶνας ἐποίει καὶ 

ἄϑλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου, καὶ ἦν πολλὴ 
εὐθυμία ἐν τῷ στρατεύματι. 

τ Τῷ δὲ Κύρῳ σχεδόν τι ἤδη ἀποτετελεσμένα ἦν 
ὅσα ἐβούλετο ἔχων στρατεύεσϑαι πλὴν τῶν μηχανῶν. 

καὶ γὰρ οἵ Πέρσαι ἱππεῖς ἔκπλεῳ ἤδη ἦσαν εἰς τοὺς 
μυρίους, καὶ τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα, ἅ τὲ αὐτὸς 

κατεσκεύαξεν, ἔκπλεω ἤδη ἣν εἰς τὰ ἕκατόν, ἅ τὲ 
᾿Αβραδάτας ὃ Σούσιος ἐπεχείρησε καταδκευάξειν ὅμοια 

τοῖς Κύρου, καὶ ταῦτα ἔχπλεω ἦν εἰς ἄλλα ἑκατόν. 

8 χαὶ τὰ Μηδικὰ δὲ ἄρματα ἐπεπείκει Κῦρος Κυαξάρην 
εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον μεταδσκευάσαι ἐκ τῆς 

Τρωικῆς καὶ Διβυκῆς διφρείας" καὶ ἔκπλεω καὶ ταῦτα 
ἦν εἰς ἄλλα ἑκατόν. καὶ ἐπὶ τὰς καμήλους δὲ τεταγ- 
μένον ἦσαν ἄνδρες δύο ἐφ᾽ ἑκάστην τοξόται. καὶ ὁ 
μὲν πλεῖστος στρατὸς οὕτως εἶχε τὴν γνώμην ὡς ἤδη 

παντελῶς κεχρατηκὼς καὶ οὐδὲν ὄντα τὰ τῶν πολεμίων. 
9 Ἐπεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἦλθον οἵ ἸΙνδοὶ ἐκ 
τῶν πολεμίων οὺς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπήν, 
καὶ ἔλεγον ὅτι Κροῖσος μὲν ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς 

πάντων ἡρημένος εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ 
εἴη πᾶσι τοῖς συμμάχοις βασιλεῦσι πάσῃ τῇ δυνάμει 

ἕκαστον παρεῖναι, χρήματα δὲ εἰσφέρειν πάμπολλα, 
ταῦτα δὲ τελεῖν καὶ μισϑουμένους οὃς δύναιντο καὶ 

10 δωρουμένους οἷς δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμισϑωμένους εἷ- 

ναι πολλοὺς μὲν Θρακῶν μαχαιροφόρους, «Αἰγυπτίους 
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δὲ προσπλεῖν, καὶ ἀριϑμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα μυρι- 
ἄδας σὺν ἀσπίσι ποδήρεσι καὶ δόρασι μεγάλοις, οἷ- 
ἅπερ καὶ νῦν ἔχουσι, καὶ κοπίσι" προσέτι δὲ καὶ Κυ- 
πρίων στράτευμα" παρεῖναι δ᾽ ἤδη Κίλικας πάντας 
καὶ Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ Δυκάονας καὶ Παφλαγό- 
νας καὶ Καππαδόκας καὶ ᾿Δραβίους καὶ Φοίνικας καὶ 
σὺν τῷ Βαβυλῶνος ἄρχοντι τοὺς ᾿Δσσυρίους, καὶ 
Ἴωνας δὲ χαὶ Αἰολέας καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς Ἕλλη- 
νας τοὺς ἐν τῇ ᾿Δ4σίᾳ ἐποικοῦντας σὺν Κροίσῳ ἠναγ- 
κάσϑαι ἕπεσϑαι, πεπομφέναι δὲ Κροῖσον καὶ εἰς Δα- 
κεδαίμονα περὶ συμμαχίας" συλλέγεσϑαι δὲ τὸ στρά-τιὶ 
τευμα ἀμφὶ τὸν Πακτωλὸν ποταμόν, προϊέναι δὲ μέλ- 
λειν αὐτοὺς εἰς Θύμβραρα., ἔνϑα καὶ νῦν ὃ σύλλογος 
τῶν ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων τῶν κάτω [Συρίας], καὶ 
ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλϑαι ἐνταῦϑα κομίξειν" σχεδὸν 
δὲ τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον καὶ οἵ αἰχμάλωτοι" ἐπεμέλετο 
γὰρ καὶ τούτου ὃ Κῦρος ὅπως ἁλίσκοιντο παρ᾽ ὧν 
ἔμελλε πεύσεσϑαί τι' ἔπεμπε δὲ καὶ δούλοις ἐοικότας 
κατασχόπους ὡς αὐτομόλους" ὡς οὖν ταῦτα ἤκουσεν ὃ 12 
στρατὸς τοῦ Κύρου, ἐν φροντίδι τε ἐγένετο, ὥσπερ εἰκός, 
ἡσυχαίτεροί τε ἢ ὡς εἰώϑεσαν διεφοίτων, [φαιδροί τε 
οὐ πάνυ ἐφαίνοντο.) ἐκυκλοῦντό τε καὶ μεστὰ ἦν πάντα 
ἀλλήλους ἐρωτώντων περὶ τούτων καὶ διαλεγομένων. 

Ὡς δὲ ἤσϑετο ὁ Κῦρος φόβον διαϑέοντα ἐν τῇ 13 
στρατιᾷ, συγκαλεῖ τούς τε ἄρχοντας τῶν στρατευμά- 
τῶν καὶ πάντας ὁπόσων ἀϑυμούντων ἐδόκει βλάβη 
τιβ γίγνεσθαι καὶ προϑυμουμένων ὠφέλεια. προεῖπε 
δὲ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ ἄλλος εἴ τις βούλοιτο τῶν 
ὁπλοφόρων προσίστασϑαι ἀκουσόμενος τῶν λόγων, μὴ 
κωλύειν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. 
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14 ἄνδρες σύμμαχοι, ἐγὼ τοίνυν ὑμᾶς συνεκάλεσα 

ἰδών τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι ἦλϑον ἐκ τῶν πο- 
λεμίων, πάνυ ἐοικότας πεφοβημένοις ἀνθρώποις. δὸο- 

κεῖ γάρ μοι ϑαυμαστὸν εἶναι εἴ τις ὑμῶν ὅτι μὲν οἵ 
πολέμιον συλλέγονται δέδοικεν, ὅτε δὲ ἡμεῖς πολὺ 

πλείους συνειλέγμεϑα νῦν ἢ ὕτε ἐνικῶμεν ἐκείνους, 

πολὺ δὲ ἄμεινον σὺν ϑεοῖς παρεσκευάσμεϑα νῦν ἢ 

τό πρόσϑεν, ταῦτα δὲ ὁρῶντες οὐ ϑαρρεῖτε. ὦ πρὸς ϑεῶν, 
ἔφη, τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἵ νῦν δεδοικότες. εἰ ἤγ- 

γελλόν τινὲς τὰ παρ᾽ ἡμῖν νῦν ὄντα ταῦτα ἀντίπαλα 

ἡμῖν προσιόντα, καὶ πρῶτον μὲν ἠκούετε, ἔφη. ὅτε οὗ 

πρότερον νικήσαντες ἡμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται ἔχον- 

τὲς ἐν ταῖς ψυχαῖς ἣν τότε νίκην ἐκτήσαντο" ἔπειτα 

δὲ οἵ τότε ἐκκόψαντες τῶν τοξοτῶν καὶ ἀκοντιστῶν 

τὰς ἀκροβολίσεις νῦν οὗτοι ἔρχονται καὶ ἄλλοι ὅμοιοι 

10 τούτοις πολλαπλάσιοι" ἔπειτα δὲ ὥσπερ οὗτοι ὁπλισά- 
μενοι τοὺς πεζοὺς τότ᾽ ἐνίκων, νῦν οὕτω καὶ οἵ ἵπ- 

πεῖς αὐτῶν παρεσκευασμένοι πρὸς τοὺς ἱππέας προσ- 
ἕρχονται, καὶ τὰ μὲν τόξα καὶ ἀκόντια ἀποδεδοκιμά- 

κασι, παλτὸν δὲ ὃν ἰσχυρὸν ἕκαστος λαβὼν προσελαύ- 

νεῖν διανενόηται ὡς ἔκ χειρὸς τὴν μάχην ποιησόμε- 

11 νος ἔτι δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως ἑστήξει 

ὥσπερ πρόσϑεν ἀπεστραμμένα ὥσπερ εἰς φυγήν. ἀλλ᾽ 
οἵ τε ἵπποι εἰσὶ κατατεϑωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἄρμα- 

σιν. οἵ τε ἡνίοχοι ἐν πύργοις ἑστᾶσι ξυλίνοις τὰ ὑπερ- 

ἔχοντα ἅπαντα συνεστεγασμένοι ϑώραξι καὶ κράνεσι, 

δρέπανά τε σιδηρᾶ περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, ὡς 

ἐλῶντες καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις τῶν ἐναντίων" 

τι πρὸς δ᾽ ἔτι χάμηλοι εἰσὶν αὐτοῖς ἐφ᾽ ὧν προσελῶσιν, 
ὧν μίαν ἕχάστην ἑκατὸν ἵπποι οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο 
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ἰδόντες" ἔτι δὲ πύργους προσίασιν ἔχοντες ἀφ᾽ ὧν 
τοῖς μὲν ἑαυτῶν ἀρήξουσιν, ἡμᾶς δὲ βάλλοντες κω- 
λύσουσι τοῖς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μάχεσϑαι" εἰ δὴ ταῦτα 19 

ἀπήγγελλέ τις ὑμῖν ἐν τοῖς πολεμίοις ὄντα, οἱ νῦν 
φοβούμενοι τί ἂν ἐποιήσατε; ὃπότε ἀπαγγελλομένων 

ὑμῖν ὅτι Κροῖσος μὲν ἤρηται τῶν πολεμίων στρατη- 

γός, ὃς τοσούτῳ Σύρων κακίων ἐγένετο ὅσῳ Σύροι 
μὲν μάχῃ ἡττηϑέντες ἔφυγον, Κροῖσος δὲ ἰδὼν Σύ- 
ρους ἡττημένους ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμάχοις 

φεύγων ὥχετο' ἔπειτα δὲ διαγγέλλεται δήπου ὅτι αὐ- 320 

τοὶ μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἡγοῦνται ὑμῖν εἶναι 
μάχεσϑαι, ἄλλους δὲ μισϑοῦνται, ὡς ἄμεινον μαχου- 

μένους ὑπὲρ σφῶν ἢ αὐτοί. εἰ μέντοι τισὶ ταῦτα μὲν 
τοιαῦτα ὄντα δεινὰ δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα φαῦλα, 
τούτους ἐγώ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖναι εἰς τοὺς 

ἐναντίους" πολὺ γὰρ ἐκεῖ ὄντες πλείω ἂν ἡμᾶς ἢ παρ- 
όντες ὠφελοῖεν. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ Κῦρος, ἀνέστη Χρυσάν- 21 
τας ὁ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. Ὦ Κῦρε, μὴ ϑαύμαξε 

εἴ τινες ἐσκυϑρώπασαν ἀκούσαντες τῶν ἀγγελλομένων᾽" 
οὐ γὰρ φοβηϑέντες οὕτω διετέϑησαν, ἀλλ᾽ ἀχϑεσϑέν- 
τες ὥσπερ γε, ἔφη, εἴ τινῶν βουλομένων τε καὶ οἰο- 

μένων ἤδη ἀριστήσειν ἐξαγγελϑείη τι ἔργον ὃ ἀνάγκη 

εἴη πρὸ τοῦ ἀρίστου ἐξεργάσασϑαι, οὐδεὶς ἂν οἶμαι 
ἡσϑείη ἀκούσας" οὕτω τοίνυν καὶ ἡμεῖς ἤδη οἰόμενοι 

πλουτήσειν, ἐπεὶ ἠκούσαμεν ὅτι ἐστὶ περίλοιπον ἔργον 

ὃ δεῖ ἐξεργάσασϑαι, συνεσκυϑρωπάσαμεν, οὐ φοβού- 
μενοι, ἀλλὰ πεποιῆσϑαι ἂν ἤδη καὶ τοῦτο βουλόμενοι. 
ἀλλὰ γὰρ ἐπειδὴ οὐ περὶ Συρίας μόνον ἀγωνιούμεϑα, 29 
ὅπου σῖτος πολὺς καὶ πρόβατά ἐστι καὶ φοίνικες οἵ 
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καρποφόροι, ἀλλὰ καὶ περὶ Αυδίας, ἔνϑα πολὺς μὲν 
οἶνος. πολλὰ δὲ σῦκα, πολὺ ὃὲ ἔλαιον, ϑάλαττα δὲ 
προσκλύξει καϑ᾽ ἣν πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα τις ἑώρακεν 
ἀγαϑά, ταῦτα. ἔφη. ἐννοούμενοι οὐκέτε ἀχϑόμεϑα, ἀλλὰ 

ϑαρροῦμεν ὡς μάλιστα, ἵνα ϑᾶττον καὶ τούτων τῶν 

Αυδίων ἀγαϑῶν ἀπολαύωμεν. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν οἵ 

δὲ σύμμαχοι πάντες ἤσϑησάν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπήνεσαν. 

28 Καὶ μὲν δή, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ μοι 
ἰέναι ἐπ᾿ αὐτοὺς ὡς τάχιστα. ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὺς 
φϑάσωμεν ἀφικόμενοι, ἣν δυνώμεϑα, ὅπου τἀπιτή- 

δεια αὐτοῖς συλλέγεται" ἔπειτα δὲ ὅσῳ ἂν ϑᾶττον ἴω- 

μὲν. τοσούτῳ μείω μὲν τὰ παρόντα εὑρήσομεν αὐτοῖς, 

φᾳ πλείω δὲ τὰ ἀπόντα. ἐγὼ μὲν δὴ οὕτω λέγω" εἰ δὲ 
τις ἄλλῃ πῃ γιγνώσκει ἢ ἀσφαλέστερον εἶναι ἢ ῥᾶον 
ἡμῖν, διδασκέτω. ἐπεὶ δὲ συνηγόρευον μὲν πολλοὶ ὡς 
χρεὼν εἴη ὅτι τάχιστα πορεύεσϑαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 
ἀντέλεγε δὲ οὐδείς, ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος ἤρχετο λό- 

γου τοιοῦδε. 

25 ἄνδρες σύμμαχοι, αἷ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα 
καὶ τὰ ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσϑαι ἐκ πολλοῦ ἡμῖν σὺν 
ϑεῶ παρεσκεύασται᾽ νῦν δὲ τἀπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν 
ὁδὸν συσκευάξεσϑαι αὐτοῖς τε ἡμῖν καὶ ὁπόσοις τε- 

τράποσι χρώμεϑα μὴ μεῖον ἢ εἴκοσιν ἡμερῶν. ἐγὼ 

γὰρ λογιζόμενος αὐξδικαῖν πλέον ἢ πεντεκαίδεκα ἡμε- 

ρῶν ἐσομένην ὁδόν, ἐν ἧ οὐδὲν αὐ οΉσΌΜΑΝ τῶν ἐπι- 

τηδείων' ἀνεσκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ δὲ 

οὐ ὑπὸ τῶν πολεμίων ὅσα ἐδύναντο. συσκευάξεσϑαι οὖν 

χρὴ σῖτον μὲν ἱκανόν" ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε μάχε- 
σϑαι οὔτε ζῆν δυναίμεϑ᾽ ἄν" οἶνον δὲ τοσοῦτον ἕκα- 
στον ἔχειν χρὴ ὅσος ἱκανὸς ἔσται ἐϑίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς 
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ὑδροποτεῖν᾽ πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος. εἰς ἣν 
οὐδ᾽ ἂν πάνυ πολὺν οἶνον συσκευασώμεϑα. διαρκέσει. 
ὡς οὖν μὴ ἐξαπίνης ἄοινοι γενόμενοι νοσήμασι περι- 21 
πίπτωμεν, ὧδε χρὴ ποιεῖν: ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐ- 
ϑὺς ἀρχώμεϑα πίνειν ὕδωρ᾽ τοῦτο γὰρ ἤδη ποιοῦντες 

οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν. καὶ γὰρ ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, 28 
ὕδατι μεμαγμένην ἀεὶ τὴν μᾶξαν ἐσϑίει., καὶ ὅστις ἀρ- 
τοσιτεῖ. ὕδατι δεδευμένον τὸν ἄρτον. καὶ τὰ ἑφϑὰ δὲ 

πάντα μεϑ᾽ ὕδατος τοῦ πλείστου ἐσκεύασται. μετὰ δὲ 
τὸν σῖτον ἂν οἶνον ἐπιπίνωμεν, οὐδὲν μεῖον ἔχουσα 
ἡ ψυχὴ ἀναπαύσεται. ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ μετὰ δεῖπνον 29 
ἀφαιρεῖν χρή, ἕως ἂν λάϑωμεν ὑδροπόται γενόμενοι. 

ἡ γὰρ κατὰ μικρὸν παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν 

ὑποφέρειν τὰς μεταβολάς" διδάσκει δὲ καὶ ὁ ϑεός, ἀπ- 

ἄγων ἡμᾶς κατὰ μικρὸν ἔκ τὲ τοῦ χειμῶνος εἰς τὸ ἀν- 

ἔχεσϑαι ἰσχυρὰ ϑάλπη ἔκ τε τοῦ ϑάλπους εἰς τὸν 
ἰσχυρὸν χειμῶνα᾽ ὃν χρὴ μιμουμένους εἰς ὃ δεῖ ἐλϑεῖν 

προειϑισμένους ἡμᾶς ἀφικνεῖσθαι. καὶ τὸ τῶν στρω- 30 
μάτων δὲ βάρος εἰς τἀπιτήδεια καταδαπανᾶτε" τὰ μὲν 
γὰρ ἐπιτήδεια περιττεύοντα οὐκ ἄχρηστα ἔσται" στρω- 

μάτων δὲ ἐνδεηϑέντες μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως καϑ- 

ευδήσετε"' εἰ δὲ μή, ἐμὲ αἰτιᾶσϑε. ἐσϑὴς μέντοι ὅτῳ 
ἐστὶν ἀφϑονωτέρα παροῦσα. πολλὰ καὶ ὑγιαίνοντι καὶ 
κάμνοντι ἐπικουρεῖ. ὄψα δὲ χρὴ συνεσκευάσϑαι ὅσαι 

ἐστὶν ὀξέα καὶ δριμέα καὶ ἁλμυρά" ταῦτα γὰρ ἐπὶ σῖ- 

τόν τε ἄγει καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ. ὅταν δ᾽ ἐκβαίνω- 
μὲν εἰς ἀκέραια, ὕπου ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβά- 
νεῖν, χειρομύλας χρὴ αὐτόϑεν παρασκευάσασϑαι αἷς 
σιτοποιησόμεϑα" τοῦτο γὰρ κουφότατον τῶν σιτοποι- 

κῶν ὀργάνων. συνεσκευάσϑαι δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσϑε- 83 
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νοῦντες δέονται ἄνϑρωποι"' τούτων γὰρ ὃ μὲν ὄγκος 
μικρότατος, ἢν δὲ τύχη τοιαύτη γένηται, μάλιστα δὲε- 

ήσει. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας᾽ τὰ γὰρ πλεῖστα καὶ 
ἀνθρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν ἤρτηται" ὧν κατατριβο- 
μένων καὶ δηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἢν μή τις ἔχῃ 

περίξυγα. ὅστις δὲ πεπαίδευται καὶ παλτὸν ξύσασϑαι, 
ἀγαϑὸν χαὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαϑέσϑαι. ἀγαϑὸν δὲ καὶ 

83 ῥίνην φέρεσϑαι" ὃ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐκεῖνος καὶ 
τὴν ψυχήν τι παρακονᾷ. ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη λόγ- 

χην ἀκονῶντα κακὸν εἶναι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα 

περίπλεω χαὶ ἅρμασι καὶ ἁμάξαις' ἐν γὰρ πολλαῖς 
πράξεσι πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ ἀπαγορεύοντα εἶναι. 
ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα ὄργανα ἐπὶ ταῦτα 

ϑάπάντα' οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι παραγίγνονται" 

τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἀρκέσον ὀλίγοι τινὲς οἱ οὐχ ἱκανοὶ 
ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἄμην καὶ σμινύην καϑ' 

ἅμαξαν ἑκάστην, καὶ κατὰ τὸν νωτοφόρον δὲ ἀξίνην 
καὶ δρέπανον' ταῦτα γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα 

85 καὶ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ πολλάκις ὠφέλιμα γίγνεται. τὰ 

μὲν οὖν εἰς τροφὴν δέοντα οἵ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφό- 
ρῶν ἐξετάξετε τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δεῖ παρ- 
ἱέναι ὅτου ἄν τις τούτων ἐνδέηται" ἡμεῖς γὰρ τού- 
τῶν ἐνδεεῖς ἐσόμεϑα. ἃ δὲ κατὰ τὰ ὑποξύγια κελεύω 

ἔχειν, ὑμεῖς οἵ τῶν σκευοφόρων ἄρχοντες ἐξετάξετε, 

86 καὶ τὸν μὴ ἔχοντα κατασκευάξεσϑαι ἀναγκάξετε. ὑμεῖς 

δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν ἄρχοντες ἔχετε μὲν ἀπογε- 
γραμμένους παρ᾽ ἐμοῦ τοὺς ἀποδεδοκιμασμένους καὶ 
τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ 

τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν" τούτων δὲ χρὴ τοὺς μὲν 
ἀπὸ τῶν ἀκοντιστῶν πέλεκυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀναγ- 
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κάξειν στρατεύεσϑαι, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμι- 

νύην, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν σφενδονητῶν ἄμην᾽ τούτους 
ὃὲ ἔχοντας ταῦτα πρὸ τῶν ἁμαξῶν κατ᾽ ἴλας πορεύ- 
εσϑαι, ὅπως ἤν τι δέῃ ὁδοποιίας, εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε: 
καὶ ἐγὼ ἤν τι δέωμαι, ὅπως εἰδῶ ὅϑεν δεῖ λαβόντα 

τούτοις χρῆσϑαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς ἐν τῇ στρατιωτικῇ 81 
ἡλικίᾳ σὺν τοῖς ὀργάνοις χαλκέας τε καὶ τέχτονας καὶ 

δσκυτοτόμους, ὅπως ἄν τι δέῃ καὶ τοιούτων τεχνῶν ἐν 

τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλείπηται. οὗτοι δὲ ὁπλοφόρου 
μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ δὲ ἐπίστανται, τῷ βου- 
λομένῳ μισϑοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ τεταγμένῳ ἔσον- 
ται. ἢν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται ἕπεσϑαι πωλεῖν 38 
τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων ἡμερῶν τάπι- 

τήδεια ἔχειν ἥν τι πωλῶν ἁλίσκηται, πάντων στερή- 

σεται" ἐπειδὰν δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἵ ἡμέραι, πω- 
λήσει ὅπως ἂν βούληται. ὅστις δ᾽ ἂν τῶν ἐμπόρων 
πλείστην ἀγορὰν παρέχων φαίνηται, οὗτος καὶ παρὰ 

τῶν συμμάχων καὶ παρ᾽ ἐμοῦ δώρων καὶ τιμῆς τεύ- 

ξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προσδεῖσϑαι νομίξει εἰς 39 

ἐμπολήν, γνωστῆρας ἐμοὶ προσαγαγὼν καὶ ἐγγυητὰς 
ἢ μὴν πορεύσεσϑαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω" εἰ δέ 

τίς τι καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. καὶ 40 
ὑμεῖς μὲν ἀπιόντες συσκευάξεσϑε, ἐγὼ δὲ ϑύσομαι 
ἐπὶ τῇ δρμῇ᾽ ὅταν δὲ τὰ τῶν ϑεῶν καλῶς ἔχῃ, σημα- 
νοῦμεν. παρεῖναι δὲ χρὴ ἅπαντας τὰ προειρημένα 

ἔχοντας εἰς τὴν τεταγμένην χώραν πρὸς τοὺς ἡγεμό- 

νας ἑαυτῶν. ὑμεῖς δὲ οἵ ἡγεμόνες τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος 41 
τάξιν εὐτρεπισάμενος πρὸς ἐμὲ πάντες συμβάλλετε, 
»“ Α δ -- [κ, , , 

ἵνα τὰς ἑαυτῶν ἕχαστοι χώρας καταμάϑητε. 
ΟΒΟΡΗ. ΟΥτορ. τὸς, ἃ. Ἠυσ. 15 
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᾿κούσαντες δὲ ταῦτα οὗ μὲν συνεσκευάζοντο, ὃ 
δὲ Κῦρος ἐθύετο. ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ὡρμᾶτο 
σὺν τῷ στρατεύματι" καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρα ἐξ- 
ἑστρατοπεδεύσατο ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα, ὅπως εἴ τίς 

τι ἐπιλελησμένος εἴη. μετέλϑοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεό- 

μενος γνοίη. τοῦτο ἐπιπαρασκευάδσαιτο. Κυαξάρης μὲν 
οὖν τῶν Μήδων ἔχων τὸ τρίτον μέρος κατέμενεν, ὡς 
μηδὲ τὰ οἴκοι ἔρημα εἴη. ὁ δὲ Κῦρος ἐπορεύετο ὡς 
ἐδύνατο τάχιστα, τοὺς ἱππέας μὲν πρώτους ἔχων, καὶ 

πρὸ τούτων διερευνητὰς καὶ δχοποὺς ἀεὶ ἀναβιβάξων 
ἐπὶ τὰ πρόσϑεν εὐσκοπώτατα' μετὰ δὲ τούτους ἦγε τὰ 
σκευοφόρα, ὅπου μὲν πεδινὸν εἴη, πολλοὺς δρμαϑοὺς 
ποιούμενος τῶν ἁμαξῶν καὶ τῶν σκευοφόρων" ὄπισϑεν 

ὃὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη., εἴ τι τῶν σκευοφόρων ὑπο- 
λείποιτο. οὗ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέ- 

λοντο ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσϑαι. ὅπου δὲ στενο- 
τέρα εἴη ἣ ὁδός, διὰ μέσου ποιούμενοι τὰ σκευοφόρα 

ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπορεύοντο οἱ ὁπλοφόροι" καὶ εἴ τι 
ἐμποδίξοι, οὗ κατὰ ταῦτα γιγνόμενοι τῶν στρατιωτῶν 

ἐπεμέλοντο. ἐπορεύοντο ὃὲ ὡς τὰ πολλὰ αἵ τάξεις 
παρ᾽ ἑαυταῖς ἔχουσαι τὰ σκευοφόρα ἐπετέτακτο γὰρ 
πᾶσι τοῖς σκευοφόροις χατὰ τὴν ἑαυτῶν ἑκάστους τά- 

ξιν ἰέναι, εἰ μή τε ἀναγκαῖον ἀποκωλύοι. καὶ σημεῖον 

δὲ ἔχων ὁ τοῦ ταξιάρχου δσκευοφόρος ἡγεῖτο γνωστὸν 
τοῖς τῆς ἑαυτοῦ τάξεως" ὥστ᾽ ἀϑρόοι ἐπορεύοντο, ἐπε- 
μέλοντό τε ἰσχυρῶς ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ ὡς μὴ ὑπο- 
λείποιντο. καὶ οὕτω ποιούντων οὔτε ξητεῖν ἔδει ἀλ- 

λήλους ἅμα τε παρόντα ἅπαντα καὶ σαώτερα ἦν καὶ 
ϑᾶττον τὰ δέοντα εἶχον οἵ στρατιῶται. 

Ὡς δὲ οἱ προϊόντες σκοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ 
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ὁρᾶν ἀνθρώπους λαμβάνοντας καὶ χιλὸν καὶ ξύλα, 
καὶ ὑποζύγια δὲ ἑώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα. τὰ δὲ 

καὶ νεμόμενα, καὶ τὰ πρόσω αὖ ἀφορῶντες ἐδόκουν 
καταμανϑάνειν μετεωριζόμενον ἢ καπνὸν ἢ κονιορτόν, 

ἐκ τούτων πάντων σχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που 

πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. εὐθὺς οὖν πέμ- ὁ 
πει τινὰ ὃ σκόπαρχος ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ Κύρῳ. ὃ 
ὃδ ἀκούσας ταῦτα ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε μένοντας ἐπὶ 

ταύταις ταῖς σκοπαῖς ὅ,τι ἂν ἀεὶ καινὸν ὁρῶσιν ἐξ- 

ἀγγέλλειν" τάξιν δ᾽ ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ πρόσϑεν 
καὶ ἐχέλευσε πειραϑῆναι συλλαβεῖν τινας τῶν ἀνὰ τὸ 

πεδίον ἀνθρώπων, ὅπως σαφέστερον μόάϑοιεν τὸ ὄν. 

οἱ μὲν δὴ ταχϑέντες τοῦτο ἔπραττον. αὐτὸς δὲ τὸ 
ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατεχώριζξεν, ὅπως παρασκευ- 

ἄσαιντο ὅσα ᾧετο χρῆναι πρὶν πάνυ ὁμοῦ εἶναι. καὶ 
πρῶτον μὲν ἀριστᾶν παρηγγύησεν, ἔπειτα δὲ μένον- 

τας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖν" ἐπεὶ 8 
ὃξ ἠρίστησαν, συνεκάλεσε καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν καὶ 

ἁρμάτων ἡγεμόνας. καὶ τῶν μηχανῶν δὲ καὶ τῶν 

σκευοφόρων τοὺς ἄρχοντας καὶ τῶν ἁρμαμαξῶν" καὶ 
οὗτοι μὲν συνῇσαν. οἱ δὲ καταδραμόντες εἰς τὸ πε-9 
δίον συλλαβόντες ἀνθρώπους ἤγαγον" οἱ δὲ ληφϑέν- 
τες ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ Κύρου ἔλεγον ὅτι ἀπὸ τοῦ 
στρατοπέδου εἶεν, προεληλυϑότες ἐπὶ χιλόν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
ξύλα, παρελθόντες τὰς προφυλαχάς" διὰ γὰρ τὸ πλῆ- 

Οϑὸς τοῦ στρατοῦ σπάνια πάντ᾽ εἶναι. καὶ ὁ Κῦρος 10 
ταῦτα ἀκούσας. Πόσον δέ. ἔφη. ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ 

στράτευμα; οἱ δ᾽ ἔλεγον. Ὡς δύο παρασάγγας. ἐπὶ 
τούτοις ἤρετο ὁ Κύρος. Ἡμῶν δ᾽, ἔφη. λόγος τις ἦν 
παρ᾿ αὐτοῖς: Ναὶ μὰ 41, ἔφασαν. καὶ πολύς γε ὡς 

165 



228 118. ΥΙ. ΟΔΡ. 1Π. 

ἐγγὺς ἤδη εἴητε προσιόντες. Τί οὖν; ἔφη ὃ Κῦρος, 
ἢ καὶ ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντας; τοῦτο δὲ ἐπήρετο 
τῶν παρόντων ἕνεκα. Οὐ μὰ 4, εἶπον ἐκεῖνοι, οὐ 

11 μὲν δὴ ἔχαιρον, ἀλλὰ καὶ μάλα ἠνιῶντο. Νῦν δ᾽, 
ἔφη ὁ Κῦρος. τί ποιοῦσιν; ᾿Εχτάττονται, ἔφασαν" καὶ 
ἐχϑὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἔπραττον. Ὁ 
δὲ τάττων, ἔφη ὃ Κῦρος, τίᾳς ἐστιν; οἱ δὲ ἔφασαν, 
«Αὐτός τε Κροῖσος καὶ σὺν αὐτῷ Ἕλλην τις ἀνήρ, καὶ 
ἄλλος δέ τις Μῆδος" οὗτος μέντοι ἐλέγετο φυγὰς εἷ- 
ναι παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽, ὦ Ζεῦ μέ- 
γιστε, λαβεῖν μοι γένοιτο αὐτὸν ὡς ἐγὼ βούλομαι. 

12 Ἔκ τούτου τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἀπάγειν ἐκέ- 
λευσεν, εἰς δὲ τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀνήγετο. 

ἐν τούτῳ δὲ παρῆν ἄλλος αὖ ἀπὸ τοῦ σκοπάρχου, λέ- 
γῶν ὅτι ἱππέων τάξις μεγάλη ἐν τῷ πεδίῳ προφαί- 

νοιτο᾽ καὶ ἡμεῖς μέν, ἔφη, εἰκάξομεν ἐλαύνειν αὐτοὺς 

βουλομένους ἰδεῖν τόδε τὸ στράτευμα. καὶ γὰρ πρὸ 
τῆς τάξεως ταύτης ἄλλοι ὡς τριάκοντα ἱππεῖς συχνὸν 

προελαύνουσι, καὶ μέντοι, ἔφη, κατ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς, 
ἴσως βουλόμενοι λαβεῖν, ἢν δύνωνται, τὴν σκοπήν" 

ἡμεῖς δ᾽ ἐσμὲν μία δεκὰς οἵ ἐπὶ ταύτης τῆς σκοπῆς. 
18 καὶ ὁ Κῦρος ἐκέλευσε τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντων ἵπ- 

πέων ἐλάδαντας ὑπὸ τὴν σκοπὴν ἀδήλους τοῖς πολε- 

μίοις ἀτρεμίαν ἔχειν. Ὅταν δ᾽, ἔφη, ἡ δεκὰς ἡ ἧμε- 
τέρα λείπῃ τὴν σκοπήν, ἐξαναστάντες ἐπίϑεσϑε τοῖς 

ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν σκοπήν. ὡς δὲ ὑμᾶς μὴ λυπῶ- 
σιν οἵ ἀπὸ τῆς μεγάλης τάξεως, ἀντέξελϑε σύ, ἔφη, 
ὦ Ὑστάσπα, τὴν χιλιοστὺν τῶν ἱππέων λαβὼν καὶ 
ἐπιφάνηϑι ἐναντίος τῇ τῶν πολεμίων τάξει. διώξῃς 

ὃὲ μηδαμῇ εἰς ἀφανές, ἀλλ᾽ ὅπως αἵ δκοπαί σοι δια- 
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μένωσιν ἐπιμεληϑεὶς πάριϑι. ἢν δ᾽ ἄρα ἀνατείναντές 
τινες τὰς δεξιὰς προσελαύνωσιν ὑμῖν. δέχεσϑε φιλέως 
τοὺς πρύψορ: 

Ὁ μὲν δὴ Ὑστάσπας ἀπιὼν ὡκλέξεξο οἱ δ᾽ ὑπη- 1: 

ρέται ἤλαυνον εὐθὺς ὡς ἐκέλευσεν. ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς 
χαὶ δὴ ἐντὸς τῶν σκοπῶν σὺν τοῖς ϑεράπουσιν ὃ 
πεμφϑεὶς πάλαι κατάσκοπος. ὃ φύλαξ τῆς Σουσέδος 
γυναιχός. ὃ μὲν οὖν Κῦρος ὡς ἤκουσεν, ἀναπηδήσας 1ῦ 
ἐκ τῆς ἕδρας ὑπήντα τε αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦτο οἵ δὲ 

ἄλλοι ὥσπερ εἰκὸς μηδὲν εἰδότες ἐκπεπληγμένοι ἦσαν 
τῷ πράγματι. ἕως Κῦρος εἶπεν, ἄνδρες φίλοι, ἥκει 
ἡμῖν ἀνὴρ ἄριστος. νῦν γὰρ ἤδη πάντας ἀνθρώπους 

δεῖ εἰδέναι τὰ τούτου ἔργα. οὗτος οὔτε αἰσχροῦ ἣἧτ- 
τηϑεὶς οὐδενὸς ὥχετο οὔτ᾽ ἐμὲ φοβηϑείς, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 

ἐμοῦ πεμφϑεὶς ὅπως ἡμῖν μαϑὼν τὰ τῶν πολεμίων 

σαφῶς τὰ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ἃ μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπε- 16 
σχόμην, ὦ ᾿Δράσπα. μέμνημαί τε καὶ ἀποδώσω σὺν 
τούτοις πᾶσι. δίκαιον δὲ καὶ ὑμᾶς ἅπαντας. ὦ ἄν- 

ὄὃρες, τοῦτον τιμᾶν ὡς ἀγαϑὸν ἄνδρα ἐπὶ γὰρ τῷ 

ἡμετέρῳ ἀγαϑῷ καὶ ἐκινδύνευσε καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν, 
ἧ ἐβαρύνετο. ἐκ τούτου δὴ πάντες ἠσπάζοντο τὸν 11 
᾿ἀράσπαν καὶ ἐδεξιοῦντο. εἰπόντος δὲ Κύρου ὅτι τού- 
τῶν μὲν τοίνυν εἴη ἅλις. Ὑ δὲ καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι, 
ταῦτ᾽. ἔφη, διηγοῦ, ὦ ᾿“ράσπα' καὶ μηδὲν ἐλάττου 
τοῦ ἀληϑοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν πολεμίων. κρεῖττον 

γὰρ μείξω οἰηϑέντας μείονα ἰδεῖν ἢ μείω ἀκούσαντας 

ἰσχυρότερα εὑρίσκειν. Καὶ μήν, ἔφη ὁ ᾿Δράσπας. ὡς 18 
ἂν ἀσφαλέστατά γε εἰδείην ὁπόσον τὸ στράτευμά 
ἐστιν ἐποίουν" συνεξέταττον γὰρ παρὼν αὐτός. Σὺ 
Γ᾿.» ἄρα, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ τὸ πλῆϑος μόνον οἶσϑα, 
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ἀλλὰ καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν. ᾿Εγὼ μὲν ναὶ μὰ 4, 
ἔφη ὃ ᾿ἀράσπας, καὶ ὡς διανοοῦνται τὴν μάχην ποι- 
εἴσϑαι. ᾿4λλ᾽ ὅμως, ἔφη ὁ Κῦρος, τὸ πλῆϑος ἡμῖν 

19 πρῶτον εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ. ᾿Εκεῖνοι τοίνυν, ἔφη, πάν- 

τες τεταγμένοι ἐπὶ τριάκοντα τὸ βάϑος καὶ πεζοὶ καὶ 

ἱππεῖς πλὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐπέχουσιν ἀμφὶ τὰ τετ- 

ταράκοντα στάδια" πάνυ γάρ μοι, ἔφη; ἐμέλησεν ὥστε 
20 εἰδέναι ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. Οἱ δ᾽ Αἰγύπτιοι, 

ἔφη ὁ Κῦρος, πῶς εἰσι τεταγμένοι; ὅτι εἶπας Πλὴν 

τῶν Αἰγυπτίων. Τούτους δὲ οἵ μυρίαρχοι ἔταττον 
εἰς ἑκατὸν πανταχῇ τὴν μυριοστὺν ἑκάστην" τοῦτον 

γὰρ σφίσι καὶ οἴκοι νόμον ἔφασαν εἶναι τῶν τάξεων. 
καὶ ὁ Κροῖσος μέντοι μάλα ἄκων συνεχώρησεν αὐτοῖς 

οὕτω τάττεσϑαι' ἐβούλετο γὰρ ὅτι πλεῖστον ὑπερφα- 
λαγγῆσαι τοῦ σοῦ στρατεύματος. Πρὸς τέ δή, ἔφη ὁ 

Κῦρος, τοῦτο ἐπιϑυμῶν; Ὡς ναὶ μὰ 4, ἔφη, τῷ 
περιττῷ κυκλωσόμενος. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ οὔ- 

οί τοι ἂν εἰδεῖεν εἰ οὗ κυκλούμενοι κυκλωϑεῖεν. ἀλλ᾽ ἃ 
μὲν παρὰ σοῦ καιρὸς μαϑεῖν, ἀκηκόαμεν" ὑμᾶς δὲ 
χρή, ὦ ἄνδρες. οὕτω ποιεῖν" νῦν μὲν ἐπειδὰν ἐνϑέν- 
δὲ ἀπέλθητε, ἐπισκέψασθε καὶ τὰ τῶν ἵππων καὶ τὰ 
ὑμῶν αὐτῶν ὕπλα' πολλάκις γὰρ μικροῦ ἐνδείᾳ καὶ 

ἀνὴρ καὶ ἵππος καὶ ἅρμα ἀχρεῖον γίγνεται" αὔριον 
δὲ πρώ, ἕως ἂν ἐγὼ ϑύωμαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀθρι- 

στῆσαι καὶ ἄνδρας καὶ ἵππους, ὅπως ὅ,τι ἂν πράττειν 
ἀεὶ καιρὸς ἦ μὴ τούτου ἡμῖν ἐνδέῃ" ἔπειτα δὲ σύ, 

ἔφη, ὦ ᾿ἀρσάμα, ..... τὸ δεξιὸν κέρας ἔχε ὥσπερ καὶ 
ἔχετε, καὶ οἵ ἄλλοι μυρίαρχοι ἧπερ νῦν ἔχετε" ὁμοῦ 

δὲ τοῦ ἀγῶνος ὄντος οὐδενὶ ἅρματι καιρὸς ἵππους 

μεταξευγνύναι. παραγγείλατε δὲ τοῖς ταξιάρχοις καὶ 
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λοχαῤοῖς ἐπὶ φάλαγγος καϑίστασϑαι εἰς δύο ἔχοντας 

ἕχαστον τὸν λόχον. ὁ δὲ λόχος ἦν ἕκαστος εἴκοσι 
τέτταρες. 

Καί τις εἶπε τῶν μυριάρχων, Καὶ δοκοῦμέν δοι, 22 
ἔφη, ὦ Κῦρε, ἱχανῶς ἕξειν εἰς τοσούτους τεταγμένοι 

πρὸς οὕτω βαϑεῖαν φάλαγγα; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Αἴ 
ὃὲ βαϑύτεραι φάλαγγες ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τοῖς ὅπλοις 

τῶν ἐναντίων τί σοι. ἔφη, δοκοῦσιν ἢ τοὺς πολεμίους 

βλάπτειν ἢ τοὺς συμμάχους ὠφελεῖν; ἐγὼ μὲν γάρ, 28 
ἔφη. τοὺς εἰς ἑκατὸν τούτους ὁπλίτας εἰς μυρίους ἂν 

μᾶλλον βουλοίμην τετάχϑαι' οὕτω γὰρ ἂν ἐλαχίστοις 

μαχοίμεϑα. ἐξ ὅσων μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαϑυ- 
νῶ οἶμαι ὅλην ἐνεργὸν καὶ σύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν 
ἑαυτῇ. ἀκοντιστὰς μὲν ἐπὶ τοῖς ϑωρακοφόροις τάξω. 34 

ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκοντισταῖς τοὺς τοξότας. τούτους γὰρ 

πρωτοστάτας μὲν τίς ἂν τάττοι. οἱ καὶ αὐτοὶ ὃμολο- 

γοῦσι μηδεμίαν μάχην ἂν ὑπομεῖναι ἐκ χειρός; προ- 

βεβλημένοι δὲ τοὺς ϑωρακοφόρους μενοῦσί τε. καὶ οἵ 

μὲν ἀκοντίξοντες, οἱ δὲ τοξεύοντες, ὑπὲρ τῶν πρόσϑεν 

πάντων λυμανοῦνται τοὺς πολεμίους. ὅ,τι δ᾽ ἂν χα- 
κουργῇ τις τοὺς ἐναντίους, δῆλον ὅτι παντὶ τούτῳ 
τοὺς συμμάχους κουφίζει. τελευταίους μέντοι στήσω 3 

τοὺς ἐπὶ πᾶσι καλουμένους. ὥσπερ γὰρ οἰκίας οὔτε 

ἄνευ λιϑολογήματος ὀχυροῦ οὔτε ἄνευ τῶν στέγην 

ποιούντων οὐδὲν ὄφελος. οὕτως οὐδὲ φάλαγγας οὔτ᾽ 

ἄνευ τῶν πρώτων οὔτ᾽ ἄνευ τῶν τελευταίων. εἰ μὴ 
ἀγαϑοὶ ἔσονται. ὄφελος οὐδέν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τ΄, ἔφη, 36 
ὡς παραγγέλλω τάττεσϑε. καὶ ὑμεῖς οἵ τῶν πελταστῶν 

ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις ὡσαύτως τοὺς λόχους καϑίστατε, 
καὶ ὑμεῖς οὗ τῶν τοξοτῶν ἐπὶ τοῖς πελτασταῖς ὡσαύ- 
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οἴτως. σὺ δέ, ὃς τῶν ἐπὶ πᾶσιν ἄρχεις. τελευταίους 

ἔχων τοὺς ἄνδρας παράγγελλε τοῖς σαυτοῦ ἐφορᾶν τε 

ἑκάστῳ τοὺς καϑ᾽ αὑτὸν καὶ τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦ- 

σιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ μαλακυνομένοις ἀπειλεῖν ἰσχυ- 

ρῶς" ἣν δέ τις στρέφηται προδιδόναι ϑέλων, ϑανάτῳ 
ξημιοῦν. ἔργον γάρ ἐστι τοῖς μὲν πρωτοστάταις ϑαρ- 
ρύνειν τοὺς ἑπομένους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ" ὑμᾶς δὲ 
δεῖ τοὺς ἐπὶ πᾶσι τεταγμένους πλείω φόβον παρέχειν 

Ὡϑτοῖς καχοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ ὑμεῖς μὲν 

ταῦτα ποιεῖτε. σὺ δέ, ὦ Εὐφράτα, ὃς ἄρχεις τῶν ἐπὶ 

ταῖς μηχαναῖς. οὕτω ποίει ὅπως τὰ ξεύγη τὰ τοὺς 

πύργους ἄγοντα ἕψεται ὡς ἐγγύτατα τῆς φάλαγγος. 

9 σὺ δ᾽, ὦ ΖἜαοῦχε, ὃς ἄρχεις τῶν σχευοφόρων, ἐπὶ 
τοῖς πύργοις ἄγε πάντα τὸν τοιοῦτον στρατόν" οἱ δὲ 

ὑπηρέται δου ἰσχυρῶς κολαζόντων τοὺς προϊόντας τοῦ 
80 καιροῦ ἢ λειπομένους. σὺ δέ, ὦ Καρδοῦχε, ὃς ἄρχεις 

τῶν ἁρμαμαξῶν αἵ ἄγουσι τὰς γυναῖκας, κατάστησον 

αὐτὰς τελευταίας ἐπὶ τοῖς σκευοφόροις. ἑπόμενα γὰρ 

ταῦτα πάντα καὶ πλήϑους δόξαν παρέξει καὶ ἐνεδρεύ- 

εν ἡμῖν ἐξουσία ἔσται. καὶ τοὺς πολεμίους, ἢν κυκ- 
λοῦσϑαι πειρῶνται, μείξω τὴν περιβολὴν ἀναγκάδει 

ποιεῖσϑαι" ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖζον χωρίον περιβάλλωνται, 

81 τοσούτῳ ἀνάγκη αὐτοὺς ἀσϑενεστέρους γίγνεσθαι. καὶ 

ὑμεῖς μὲν οὕτω ποιεῖτε" σὺ δέ, ὦ ᾿Δρτάοξε καὶ ᾽άρτα- 
γέρσα, τὴν χιλιοστὺν ἑχάτερος τῶν σὺν ὑμῖν πεξῶν 

89 ἐπὶ τούτοις ἔχετε. καὶ σύ, ὦ Φαρνοῦχε καὶ ᾿4σιαδά- 
τα. τὴν τῶν ἱππέων χιλιοστὺν ἧς ἑκάτερος ἄρχει ὑμῶν 
μὴ συγκατατάττετε εἰς τὴν φάλαγγα, ἀλλ᾽ ὄπισϑεν 
τῶν ἁρμαμαξῶν ἐξοπλίσϑητε καϑ'᾿ ὑμᾶς αὐτούς" ἔπειτα 
πρὸς ἐμὲ ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσιν. οὕτω δὲ 
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δεῖ ὑμᾶς παρεσκευάσϑαι ὡς πρώτους δεῆσον ἀγωνί- 
ξεσϑαι. καὶ σὺ ὃὲ ὁ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς καμήλοις 88 
ἀνδρῶν, ὄὕπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐχτάττου" ποίει δ᾽ 
ὅ,τι ἄν σοι παραγγέλλῃ ᾿Δρταγέρσης. ὑμεῖς δ᾽ οἵ τῶν 84 

ἁρμάτων ἡγεμόνες διακληρωσάμενοι, ὃ μὲν λαχὼν 

ὑμῶν πρὸ τῆς φάλαγγος τὰ μεϑ᾽ ἑδαυτοῦ ἑκατὸν ἔχων 
ἅρματα καταστησάτω" αἱ δ᾽ ἕτεραι ἑκατοστύες τῶν ἁρ- 
μάτων, ἣ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς στρατιᾶς 
στοιχοῦσα ἑπέσϑω τῇ φάλαγγι ἐπὶ κέρως. ἡ δὲ κατὰ 

τὸ εὐώνυμον. Κῦρος μὲν οὕτω διέταττεν. 85 
᾿Αβραδάτας δὲ ὁ Σούσων βασιλεὺς εἶπεν, Ἐγώ 

σοι, Κῦρε, ἐθελούσιος ὑφίσταμαι τὴν κατὰ πρόσωπον 

τῆς ἀντίας φάλαγγος τάξιν ἔχειν, εἰ μή τέ σοι ἄλλο 

δοκεῖ. καὶ ὁ Κῦρος ἀγασϑεὶς αὐτὸν καὶ δεξιωσάμενος 86 
ἐπήρετο τοὺς ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἅρμασι Πέρσας, Ἦ καὶ 
ὑμεῖς, ἔφη, ταῦτα συγχωρεῖτε; ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπε- 
χρέίναντο ὅτι οὐ καλὸν εἴη ταῦτα ὑφίέεσϑαι, διεκλή- 

ρῶσεν αὐτούς, καὶ ἔλαχεν ὁ ᾿Αβραδάτας ἧπερ ὑφίστα- 
το, καὶ ἐγένετο κατὰ τοὺς «Αἰγυπτίους. τότε μὲν δὴ 31 
ἀπιόντες καὶ ἐπιμεληϑέντες ὧν προεῖπον ἐδειπνοποι- 

οὔντο καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι ἐκοιμήϑησαν. 

-Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ Κῦρος μὲν ἐθύετο, ὁ δ᾽ ἄλ-1Υ, 
λος στρατὸς ἀριστήσας καὶ σπονδὰς ποιησάμενος ἐξω- 

πλίζετο πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς χιτῶσι, πολλοῖς δὲ 

καὶ καλοῖς ϑώραξι καὶ κράνεσιν: ὥπλιξον δὲ καὶ ἵπ- 

πους προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις" καὶ τοὺς μὲν 

μονίππους παραμηριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν 
ὄντας παραπλευριδίοις' ὥστε ἤστραπτε μὲν χαλκῷ, 
ἤνϑει δὲ φοινικίσι πᾶσα ἡ στρατιά. 

Καὶ τῷ ᾿Αβραδάτᾳ δὲ τὸ τετράρρυμον ἅρμα καὶ 2 
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ἵππων ὀχτὼ παγκάλως ἐκεκόσμητο. ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν 

λινοῦν ϑώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσϑαι, 
προσφέρει αὐτῷ ἡ Πάνϑεια {ζχρυσοῦν» καὶ χρυσοῦν 
κράνος καὶ περιβραχιόνια καὶ ψέλια πλατέα περὶ τοὺς 
καρποὺς τῶν χειρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποδήρη 

στολιδωτὸν τὰ κάτω καὶ λόφον ὑακινϑινοβαφῆ. ταῦτα 

δ᾽ ἐποιήσατο λάϑρᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη τὰ 
8 ἐκείνου ὅπλα. ὁ δὲ ἰδὼν ἐθαύμασέ τὲ καὶ ἐπήρετο 
τὴν Πάνϑειαν, Οὐ δήπου, ὦ γύναι, συγκόψασα τὸν 
σαυτῆς κόσμον τὰ ὅπλα μοι ἐποιήσω; Μὰ 4, ἔφη ἡ 
Πάνϑεια, οὔκουν τόν γε πλείστου ἄξιον; σὺ γὰρ 

ἔμοιγε, ἢν καὶ τοῖς ἄλλοις φανῇς οἵόσπερ ἐμοὶ δοκεῖς 
εἶναι, μέγιστος κόσμος ἔσει. ταῦτα δὲ λέγουσα ἅμα 
ἐνέδυε τὰ ὅπλα, καὶ λανϑάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο 
ὃὲ αὐτῇ τὰ δάκρυα κατὰ τῶν παρειῶν. 

4 ᾿Επεὶ δὲ καὶ πρόσϑεν ὧν ἀξιοϑέατος ὁ ᾿Αβραδά- 
τας ὡπλίσϑη τοῖς ὅπλοις τούτοις, ἐφάνη μὲν κάλλι- 

στος χαὶ ἐλευϑεριώτατος, ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρ- 

χούσης' λαβὼν δὲ παρὰ τοῦ ὑφηνιόχου τὰς ἡνίας 
ὅ παρεσκευάζετο ὡς ἀναβησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐν 
δὲ τούτῳ ἡ Πάνϑεια ἀποχωρῆσαι κελεύσασα τοὺς παρ- 

όντας πάντας ἔλεξεν, ᾿41λλ᾽ ὅτι μέν, ὦ ᾿4βραδάτα, εἴ 
τις καὶ ἄλλη πώποτε γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα μεῖξον 

τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς ἐτίμησεν, οἶμαί σὲ γιγνώσκειν ὅτι 
καὶ ἐγὼ μία τούτων εἰμί. τί οὖν ἐμὲ δεῖ καϑ᾿ ὃν 
ἕκαστον λέγειν; τὰ γὰρ ἔργα οἶμαί δοι πιϑανώτερα 

ὁ παρεσχῆσϑαι τῶν νῦν λεχϑέντων λόγων. ὅμως δὲ οὔὕὔ- 
τῶς ἔχουσα πρὸς σὲ ὥσπερ σὺ οἶσϑα, ἐπομνύω σοι 
τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν ἦ μὴν ἐγὼ βούλεσϑαι ἂν 
μετὰ σοῦ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ γενομένου κοινῇ γῆν ἐπιέ- 
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σασϑαι μᾶλλον ἢ ξὴῆν μετ᾽ αἰσχυνομένου αἰσχυνομέ- 
νη οὕτως ἐγὼ καὶ σὲ τῶν καλλίστων καὶ ἐμαυτὴν 
ἠξίωκα. καὶ Κύρῳ δὲ μεγάλην τινὰ δοκῶ ἡμᾶς χά-ἴ 
ριν ὀφείλειν, ὅτι μὲ αἰχμάλωτον γενομένην καὶ ἐξαι- 
ρεϑεῖσαν ἑαυτῷ οὔτε μὲ ὡς δούλην ἠξίωσε κεχτῆ- 
σϑαι οὔτε ὡς ἐλευϑέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, διεφύλαξε 
ὃὲ σοὶ ὥσπερ ἀδελφοῦ γυναῖχα λαβών. πρὸς δὲ καὶ 8 
ὅτε ᾿ἀράσπας ἀπέστη αὐτοῦ ὁ ἐμὲ φυλάττων, ὑπε- 
σχύμην αὐτῷ, εἴ μὲ ἐάώσειε πρὸς σὲ πέμψαι, ἥξειν 

Ι αὐτῷ σὲ πολὺ ᾿ἀράσπου ἄνδρα καὶ πιστότερον καὶ 
᾿ ἀμείνονα. 

Ἡ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ ᾿Αβραδάτας ἀγασϑεὶς τοῖς 9 
᾿ς λόγοις καὶ ϑιγὼν αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἀναβλέψας εἰς 

τὸν οὐρανὸν ἐπηύξατο, ᾿᾽4λλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγιστε, δός μοι 
φανῆναι ἀξίῳ μὲν Πανϑείας ἀνδρί, ἀξίῳ δὲ Κύρου 
φίλῳ τοῦ ἡμᾶς τιμήσαντος. ταὐτ᾽ εἰπὼν κατὰ τὰς 
ϑύρας τοῦ ἁρματείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ το ἅρμα. 10 
ἐπεὶ ὃὲ ἀναβάντος αὐτοῦ κατέκλεισε τὸν δίφρον ὁ 
ὑφηνίοχος, οὐκ ἔχουσα ἡ Πάνϑεια πῶς ἂν ἔτι ἄλλως 
ἀσπάσαιτο αὐτόν, κατεφίλησε τὸν δίφρον" καὶ τῷ μὲν 
προήει ἤδη τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαϑοῦσα αὐτὸν συν- 
ἐφείπετο, ξως ἐπιστραφεὶς χαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ ᾿᾽4βρα- 
δάτας εἶπε, Θάρρει, Πάνϑεια, καὶ χαῖρε καὶ ἄπιϑι 

ἤδη. ἐκ τούτου δὴ οἵ εὐνοῦχοι καὶ αἵ ϑεράπαιναιτι 
λαβοῦσαι ἀπῆγον αὐτὴν εἰς τὴν ἁρμάμαξαν καὶ κατα- 

 χλέναντες κατεκάλυψαν τῇ σκηνῇ. οἱ δὲ ἄνϑρωποι, 
᾿ καλοῦ ὄντος τοῦ ϑεάματος τοῦ τε ᾿Αβραδάτου καὶ τοῦ 
ἅρματος, οὐ πρόσϑεν ἐδύναντο ϑεάσασϑαι αὐτὸν πρὶν 
ἡ Πάνϑεια ἀπῆλϑεν. 
Ὡς δ᾽ ἐχεκαλλιερήκει μὲν ὁ Κῦρος, ἡ δὲ στρατιὰ 13 
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παρετέτακτο αὐτῷ ὥσπερ παρήγγειλε, κατέχων σκο- 
πὰς ἄλλας πρὸ ἄλλων συνεκάλεσε τοὺς ἡγεμόνας καὶ 

18 ἔλεξεν ὧδε. "ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τὰ μὲν ἱερὰ 

οἱ ϑεοὶ ἡμῖν φαίνουσιν οἷάπερ ὅτε τὴν πρόσϑεν νί- 
κὴν ἔδοσαν: ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ βούλομαι ἀναμνῆσαι ὧν 
μον δοκεῖτε μεμνημένον πολὺ ἂν εὐθϑυμύότεροι εἰς τὸν 

14 ἀγῶνα ἰέναι. ἠσκήκατε μὲν γὰρ τὰ εἰς τὸν πόλεμον 
πολὺ μᾶλλον τῶν πολεμίων, συντέτραφϑε δὲ καὶ συν- 
τέταχϑε ἐν τῷ αὐτῷ πολὺ πλείω ἤδη χρόνον ἢ οἵ πο- 
λέμιοι καὶ συννενικήκατε μετ᾽ ἀλλήλων" τῶν δὲ πο- 
λεμίων οὗ πολλοὶ συνήττηνται μεϑ᾽ αὑτῶν. οἱ δὲ 
ἀμάχητοι ἑκατέρων οἱ μὲν τῶν πολεμίων ἴσασιν ὅτι 

προδότας τοὺς παραστάτας ἔχουσιν, ὑμεῖς δὲ οἵ μεϑ'᾽ 

ἡμῶν ἴστε ὅτι μετ᾽ ἐθελόντων τοῖς συμμάχοις ἀρή- 
1ὅγειν μάχεσϑε. εἰκὸς δὲ τοὺς μὲν πιστεύοντας ἀλλή- 

λοις ὁμόνως μάχεσϑαι μένοντας, τοὺς δὲ ἀπιστοῦν- 
τας ἀναγκαῖον βουλεύεσϑαι πῶς ἂν ἕκαστοι τάχιστα 

10 ἐκποδὼν γένοιντο. ἴωμεν δή, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ τοὺς πο- 

λεμίους, ἅρματα μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα πρὸς ἄοπλα 
τὰ τῶν πολεμίων, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἱππέας καὶ ἵππους 

ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους, ὡς ἐκ χειρὸς μάχεσϑαι. 
11 πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἷς καὶ πρόσϑεν μαχεῖσϑε, 

“Αἰγύπτιοι δὲ ὁμοίως μὲν ὡπλισμένοι εἰσίν, ὁμοίως 
δὲ τεταγμένοι' τάς τε γὰρ ἀσπίδας μείξους ἔχουσιν ἢ 
ὡς ποιεῖν τι καὶ ὁρᾶν, τεταγμένοι τε εἰς ἑκατὸν δῆλον 
ὅτε κωλύσουσιν ἀλλήλους μάχεσϑαι πλὴν πάνυ ὀλί- 

18 γων. εἰ δὲ ὠϑοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν, ἵπποις 
αὐτοὺς πρῶτον δεήσει ἀντέχειν καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵπ- 
πων ἰσχυριξομένῳ" ἣν δέ τις αὐτῶν καὶ ὑπομείνῃ, πῶς 
ἅμα δυνήσεται ἱππομαχεῖν τε καὶ φαλαγγομαχεῖν καὶ 
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πυργομαχεῖν; καὶ γὰρ οἵ ἀπὸ τῶν πύργων ἡμῖν μὲν 
ἐπαρήξουσι, τοὺς δὲ πολεμίους παίοντες ἀμηχανεῖν 
ἀντὶ τοῦ μάχεσϑαι ποιήσουσιν. εἰ δέ τινος ἔτι ἐνδεῖ- 19 
ὅϑαι δοκεῖτε, πρὸς ἐμὲ λέγετε" σὺν γὰρ ϑεοῖς οὐδε- 
νὸς ἀπορήσομεν. καὶ εἰ μέν τις εἰπεῖν τι βούλεται, 
λεξάτω᾽ εἰ δὲ μή, ἐλϑόντες πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ προσευ- 
ξάμενοι οἷς ἐθύσαμεν ϑεοῖς ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις" καὶ 20 

ἕκαστος ὑμῶν ὑπομιμνησκέτω τοὺς μεϑ᾽ αὑτοῦ ἅπερ 
ἐγὼ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδεικνύτω τις τοῖς ἀρχομένοις ἕαυ- 
τὸν ἄξιον ἀρχῆς, ἄφοβον δεικνὺς καὶ σχῆμα καὶ πρόσ- 
ὥπον καὶ λόγους. 



Ζ. 
“ κ ᾿ 5. Ἁ - ᾿ ἃ διῇ . ν 

1 Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς ἀπῇσαν πρὸς τὰς 
ἤ ᾿ » Ἁ ΄ - Ἁ »-» 3 3 Ψ εἰ ἤ Ἄ 

τάξεις" τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν προσήνεγ 

χαν οὗ ϑεράποντες ἐμφαγεῖν καὶ πιεῖν ἔτι οὐσιν ἀμφὶ 
.} ΠῚ ’ - δὲ κῦ Ο’ 5 ρ Ἁ ᾽ 

τὰ ἱερά. ὃ δὲ Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρ- 
ξάμενος ἠρίστα καὶ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομέ- 
ψῳ καὶ σπείσας καὶ εὐξάμενος ἔπιε, καὶ οὗ ἄλλοι δὲ 

οἵ περὶ αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. μετὰ δὲ ταῦτα αἰτη- 
σάμενος Ζία πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ σύμμαχον 
ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐχέ- 

2 λευεν. ὡπλισμένοι δὲ πάντες ἦσαν οἷ περὶ τὸν Κῦ- 
ρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, χιτῶσι φοινικοῖς, ϑώ- 

ραξι χαλκοῖς. κράνεσι χαλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μαχαίραις, 

παλτῷ κρανεΐνῳ ἑνὶ ἕκαστος" οἵὗ δὲ ἵπποι προμετω- 
πιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ παραμηριδίοις χαλκοῖς" 

ν ᾽ -Ἀϑν - , 3 Η “ν᾿ ἐν ὑς 
τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα παραμηρίδια ἣν καὶ τῷ ἀνδρί το- 

» ε 

σοῦτον μόνον διέφερε τὰ Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν 
Ἵὕὔ 3 ’ ρας - , Ἁ Ἁ Α 

ἄλλα ἐκέχριτο τῷ χρυσοειδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρου 

8 ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον ἐξέλαμπεν. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη καὶ 
ἔστη ἀποβλέπων ἧπερ ἔμελλε πορεύεσϑαι, βροντὴ δεξιὰ 

“ 3 -» 
ἐφθέγξατο" ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Εψόμεϑά σοι, ὦ Ζεῦ μέγιστε. 
καὶ ὡρμᾶτο ἐν μὲν δεξιᾷ ἔχων Χρυσάνταν τὸν ἵππαρ- 

᾿ Ἁ ΓΙ ; ᾽ ι] -»" δι, Ὁ ᾽ Π 

χον καὶ τοὺς ἱππέας. ἐν ἀριστερᾷ δὲ ρσαάμαν καὶ 
-" Ἁ Ἁ 

ἀτοὺς πεζούς. παρηγγύησε δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ ση- 
᾿ 5 : 3 “-“ ᾿ “Ὅ 

μεῖον καὶ ἐν ἴσῳ ἕπεσθαι" ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον 
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ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μαχροῦ ἀνατεταμένος. καὶ 
νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ δια- 
μένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς πολεμίους εἰς τρὶς ἀνέ- 

παυσε τὸ στράτευμα. 
Ἐπεὶ δὲ προεληλύϑεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους, ἤρ- 

χοντο ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν 
καϑορᾶν. ὡς δ᾽ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις 
ἐγένοντο καὶ ἔγνωσαν οἵ πολέμιοι πολὺ ἑκατέρωϑεν 
ὑπερφαλαγγοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ 
γὰρ ἔστιν ἄλλως κυκλοῦσϑαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλω- 
σιν, ὥσπερ γάμμα ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποι- 
ἥἤσαντες. ὡς πάντοϑεν ἅμα μάχοιντο. ὁ δὲ Κῦρος ὁ 
ὁρῶν ταῦτα οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίστατο, ἀλλ᾽ ὡσαύτως 
ἡγεῖτο. κατανοῶν δὲ ὡς πρόσω τὸν καμπτῆρα ἕκατέ- 
ρῶϑεν ἐποιήσαντο περὶ ὃν κάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ 
κέρατα, Ἔννοεϊῖς. ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἔνϑα τὴν ἐπικαμ- 

πὴν ποιοῦνται; Πάνυ γε, ἔφη ὁ Χρυσάντας, καὶ ϑαυ- 
μάξω γε πολὺ γάρ μοι δοκοῦσιν ἀποσπᾶν τὰ κέρατα 
ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ Κῦ- 
ρος, καὶ ἀπό γε τῆς ἡμετέρας. Τί δὴ τοῦτο; 4ἤλονΤ 
ὅτε φοβούμενοι μὴ ἣν ἐγγὺς ἡμῶν γένηται τὰ κέρατα 
τῆς φάλαγγος ἔτι πρόσω οὔσης. ἐπιϑώμεϑα αὐτοῖς. 
Ἔπειτ᾽, ἔφη ὁ Χρυσάντας. πῶς δυνήσονται ὠφελεῖν 
οὗ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους οὕτω πολὺ ἀπέχοντες ἀλλήλων; 
᾿Δλλὰ δῆλον, ἔφη ὁ Κῦρος, ὅτι ἡνίκα ἂν γένηται τὰ 
κέρατα ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τοῦ 
ἡμετέρου στρατεύματος. στραφέντες ὡς εἰς φάλαγγα 
ἅμα πάντοϑεν ἡμῖν προσίασιν, ὡς ἅμα πάντοϑεν μα- 
χούμενοι. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Χρυσάντας, εὖ σοι δοκοῦσι 8 
[ βουλεύεσθαι; Πρός γε ἃ ὁρῶσι" πρὸς δὲ ἃ οὐχ ὁρῶ- 

σι 

᾽ 
Ὶ 

ἢ 
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σιν ἔτι κάκιον ἢ εἰ κατὰ κέρας προσῇσαν. ἀλλὰ σὺ 
μέν, ἔφη, ὦ ᾿Αρσάμα, ἡγοῦ τῷ πεζῷ ἠρέμα ὥσπερ 
ἐμὲ ὁρᾷς" καὶ σύ, ὦ Χρυσάντα, ἐν ἴσῳ τούτῳ τὸ 
ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπου. ἐγὼ δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε ὅϑεν 
μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι ἄρχεσϑαι τῆς μάχης" ἅμα δὲ 

9 παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα πῶς ἡμῖν ἔχει. ἐπειδὰν 
δ᾽ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες ἀλλήλοις 
γιγνώμεϑα, παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσϑε. ἡνίκα 
δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσϑήσεσϑε 
μέν, οὐ γὰρ οἶμαι ὀλίγος ϑόρυβος ἔσται, δρμήσεται 
δὲ τηνικαῦτα ᾿Αβραδάτας ἤδη σὺν τοῖς ἅρμασιν εἰς 
τοὺς ἐναντίους" οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται" ὑμᾶς δὲ 
χρὴ ἕπεσϑαι ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων. 
οὕτω γὰρ μάλιστα τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπι- 
πεσούμεϑα. παρέσομαι δὲ κἀγὼ ἧ ἂν δύνωμαι τάχι- 
στα διώκων τοὺς ἄνδρας, ἣν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσι. 

1... Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ σύνθημα παρεγγυήσας Ζεὺς σω- 
τὴρ καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων 
καὶ τῶν ϑωρακοφόρων διαπορευόμενος ὁπότε προσ- 
βλέψειέ τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι, τότε μὲν εἶπεν ἄν, 

Ὦ, ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑμῶν τὰ πρόσωπα ϑεάσασϑαι. τοτὲ 
ὃ᾽ αὖ ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, Ἶάρα ἐννοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι 
ὁ νῦν ἀγών ἐστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμερον νίκης; 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πρόσϑεν ἣν νενικήκατε καὶ περὶ 

11 πάσης εὐδαιμονίας; ἐν ἄλλοις δ᾽ ἂν παριὼν εἶπεν, 

ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδέν ποτε ἔτι ϑεοὺς αἰτια- 
τέον ἔσται. παραδεδώκασι γὰρ ἡμῖν πολλά τὲ καὶ 

1 ἀγαϑὰ κτήσασϑαι. ἀλλ᾽ ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενώμεϑα. 
κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ τοιάδε, Ὦ, ἄνδρες, εἰς τένα ποτ᾽ 
ἂν καλλίονα ἔρανον ἀλλήλους παρακαλέσαιμεν ἢ εἰς 
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τόνδε; νῦν γὰρ ἔξεστιν ἀγαϑοῖς ἀνδράσι γενομένοις 
πολλὰ κἀγαϑὰ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ 18 
αὖ, ᾿Επίστασϑε μέν, οἶμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἀϑλα 
πρόκειται τοῖς νικῶσι μὲν διώκειν, παίειν, κατακαί- 

νειν, ἀγαϑὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν, ἐλευϑέροις εἶναι, 
ἄρχειν" τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὅτι τἀναντία τούτων. 

ὅστις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μαχέσϑω᾽" ἐγὼ γὰρ 
κακὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι προσήσομαι. 14 
ὁπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρόσϑεν συμ- 
μαχεσαμένων, εἶπεν ἄν, Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, τί 
δεῖ λέγειν; ἐπίστασϑε γὰρ οἵαν τε οἵ ἀγαϑοὶ ἐν ταῖς 
μάχαις ἡμέραν ἄγουσι καὶ οἵαν οἵ κακοί. 

Ὡς δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο, ἔστη" καὶ τῦ 
ὁ ̓ βραδάτας παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσ- 
ἤλθϑεν αὐτῷ᾽ προσέδραμον δὲ καὶ ἄλλοι τῶν πλησίον 
τεταγμένων καὶ πεζῶν καὶ ἁρματηλατῶν. ὃ δ᾽ αὖ 
Κῦρος ἐν τοῖς παραγεγενημένοις ἔλεξεν, Ὁ μὲν ϑεύός, 

ὦ ᾿Αβραδάτα, ὥσπερ σὺ ἠξίους, συνηξίωσέ σε καὶ τοὺς 
σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἶναι τῶν συμμάχων" σὺ δὲ 
τοῦτο μέμνησο, ὅταν δέῃ σε ἤδη ἀγωνίξεσϑαι,. ὅτι 
Πέρσαι οἵ τε ϑεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται καὶ οἵ ἑψό- 
μενοι ὑμῖν χαὶ οὐκ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγωνί- 
ξεσϑαι. καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας εἶπεν. ᾿Δ4λλὰ τὰ μὲν καϑ᾽ 16 
ἡμᾶς ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Κῦρε, καλῶς ἔχειν. ἀλλὰ τὰ 
πλάγια λυπεῖ με, ὅτι τὰ μὲν τῶν πολεμίων κέρατα 
ἰσχυρὰ ὁρῶ ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ 
στρατιᾷ ἡμέτερον δ᾽ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέτακται 
ἢ ἅἄρματα᾽ ὥστ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, εἰ μὴ ἔλαχον τήνδε τὴν 
τάξιν, ἠσχυνόμην ἂν ἐνθάδε ὦν" οὕτω πολύ μοι δὸο- 
κῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽ 1τ 

ΧΟΠΟΡΏ. Ογτορ. σθο. ἃ. Ηασυσ. 10 
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εἰ τὰ παρὰ σοὶ καλῶς ἔχει, ϑάρρει ὑπὲρ ἐκείνων" ἐγὼ 
γάρ σοι σὺν ϑεοῖς ἔρημα τῶν πολεμίων τὰ πλάγια 
ταῦτα ἀποδείξω. καὶ σὺ μὴ πρότερον ἔμβαλλε τοῖς 
ἐναντίοις, διαμαρτύρομαι. πρὶν ἂν φεύγοντας τούτους 
οὺς νῦν φοβεῖ ϑεάσῃ᾽ τοιαῦτα δ᾽ ἐμεγαληγόρει. μελ- 
λούσης τῆς μάχης γίγνεσθαι" ἄλλως δ᾽ οὐ μάλα με- 
γαλήγορος ἦν᾽ Ὅταν μέντοι ἴδῃς τούτους φεύγοντας, 
ἐμέ τε ἤδη παρεῖναι νόμιξε καὶ ὅρμα εἰς τούς ἄν- 
δρας᾽ καὶ σὺ γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις κακίστοις. 

18 ἂν χρήσαιο. τοῖς δὲ μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. ἀλλ᾽ ἕως 
ἔτι σοι σχολή. ὦ ᾿4βραδάτα, πάντως παρελάσας παρὰ 

τὰ σαυτοῦ ἅρματα παραχάλει τοὺς σὺν σοὶ εἰς τὴν 
ἐμβολήν. τῷ μὲν προσώπῳ παραϑαρρύνων, ταῖς δ᾽ 
ἐλπίσιν ἐπικουφίζων. ὅπως δὲ κράτιστοι φανεῖσϑε 
τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι. φιλονικίαν αὐτοῖς ἔμβαλλε" καὶ 
γάρ, εὖ ἴσϑι, ἢν τάδε εὖ γένηται, πάντες ἐροῦσι τὸ 
λοιπὸν μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆς. ὁ μὲν δὴ 
᾿Αβραδάτας ἀναβὰς παρήλαυνε καὶ ταῦτ᾽ ἐποίει. 

19 Ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος παριὼν ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐω- 
νύμῳ., ἔνϑα ὁ Ὑστάσπας τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἦν τῶν 
Περσῶν ἱππέων, ὀνομάσας αὐτὸν εἶπεν, Ὑστάσπα, 
νῦν ὁρᾷς ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας᾽ νῦν γὰρ ἣν φϑά- 

σῶμεν τοὺς πολεμίους κατακανόντες. οὐδεὶς ἡμῶν 

90 ἀποϑανεῖται. καὶ ὃ Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν, ᾿4λ- 

λὰ περὶ μὲν τῶν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν μελήσει. τοὺς δ᾽ 

ἐκ πλαγίου σὺ ἄλλοις πρόσταξον, ὅπως μηδ᾽ οὗτοι σχο- 

λάξωσι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ ἐπέ γε τούτους ἐγὼ 

αὐτὸς παρέρχομαι᾽ ἀλλ᾽, ὦ Ὑστάσπα, τόδε μέμνησο, 

ὅτῳ ἂν ἡμῶν ὁ ϑεὸς νίκην διδῷ, ἤν τί που μένῃ πο- 

οι λέμιον. πρὸς τὸ μαχόμενον ἀεὶ συμβάλλωμεν. ταῦτ᾽ 
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εἰπὼν προΐει. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ πλευρὸν παριὼν ἐγέ- 
νετο καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἁρμάτων, πρὸς 
τοῦτον ἔλεξεν. ᾿Εγὼ δὲ ἔρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων 
ἀλλ᾽ ὁπόταν αἴσϑησϑε ἡμᾶς ἐπιτιϑεμένους κατ᾽ ἄκρον, 
τότε καὶ ὑμεῖς πειρᾶσϑε ἅμα διὰ τῶν πολεμίων ἐλαύ- 
γειν᾽ πολὺ γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσϑε ἔξω γενόμενοι 
ἢ ἔνδον ἀπολαμβανόμενοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παριῶν ἐγέ- 52 
νέτο ὕπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν, ᾿Δρταγέρσαν μὲν καὶ 
Φαρνοῦχον ἐχέλευσεν ἔχοντας τήν τὲ τῶν πεζῶν χι- 
λιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων μένειν αὐτοῦ. ᾿Επειδὰν 
δ΄, ἔφη, αἰσϑάνησθϑε ἐμοῦ ἐπιτιϑεμένου τοῖς κατὰ τὸ 
δεξιὸν κέρας. τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καϑ' ὑμᾶς ἐπιχει- 
ρεῖτε᾽ μαχεῖσϑε δ᾽, ἔφη. πρὸς κέρας. ὥσπερ ἀσϑενέ- 
στατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα δ᾽ ἔχοντες, ὥσπερ 
ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν 
πολεμίων ἱππεῖς οἵ ἔσχατοι᾽ πάντως δὲ πρόετε πρὸς 
αὐτοὺς τὴν τῶν καμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι καὶ 
πρὶν μάχεσϑαι γελοίους τοὺς πολεμίους ϑεάσεσϑε. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δε- 28 
ξιὸν παρήει᾽ ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτερον 
εἶναι τῶν πολεμίων τὴν φάλαγγα σὺν ἧ αὐτὸς ἐπο- 
ρεύετο ἢ τὰ ἀνατεινόμενα κέρατα, ἦρε τοῖς κέρασι 
σημεῖον μηκέτι ἄνω πορεύεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν. χώραι 
στραφῆναι. ὡς δ᾽ ἔστησαν ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύρου 
στράτευμα ὁρῶντες, ἐσήμηνεν αὐτοῖς πορεύεσϑαι πρὸς 

τοὺς πολεμίους. καὶ οὕτω δὴ προσῇσαν τρεῖς φά- 34 
ς λαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα, ἡ μὲν μία κατὰ 
 πρύσωπον, τὼ δὲ δύο. ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιόν, ἡ δὲ 
᾿χατὰ τὸ εὐώνυμον" ὥστε πολὺν φόβον παρεῖναι πάσῃ 
“τῇ Κύρου στρατιᾷ. ὥσπερ γὰρ μιχρὸν πλινϑίον ἐν 

10 
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ῇ ᾿ χά Ἁ }  φ ΄ ΄ 

μεγάλῳ τεϑὲν, οὐτῶ καὶ τὸ Κύρου στρατευμα παν- 

τοϑεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ 
ὁπλίταις καὶ πελτοφόροις καὶ τοξόταις καὶ ἅρμασι 

οὅ πλὴν ἐξόπισϑεν. ὅμως δὲ ὡς ὁ Κῦρος [ἐπεὶ] παρήγ- 
γειλεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντιπρόσωποι τοῖς πολε- 
μίοις᾽ καὶ ἦν μὲν πολλὴ πανταχόϑεν σιγὴ ὑπὸ τοῦ 
τὸ μέλλον ὀκνεῖν᾽ ἡνίκα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς 

΄ ΄ 
- - - ἤ Ἀ - ς Γ 

εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ στρατός. 
20 μετὰ δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυαλίῳ τε ἅμα ἐπηλάλαξαν καὶ 

3 , ς “ " 3 Ἁ Ἁ κ᾿ » " ᾿ 
ἐξανίσταται ὃ Κῦρος, καὶ εὐϑὺς μὲν μετὰ τῶν ἱππέων 
λαβὼν πλαγίους τοὺς πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν 

, , . δ Ἁ 3 -»" , 

ταχίστην συνεμίγνυ" οἵ δὲ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι 

ταχὺ ἐφείποντο, καὶ περιεπτύσσοντο ἔνϑεν καὶ ἔν- 

ϑεν, ὥστε πολὺ ἐπλεονέκτει" φάλαγγι γὰρ κατὰ κέρας 
προσέβαλλεν. ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ ἐγένετο τοῖς 
πολεμίοις. 

21 Ὡ;ς δὲ ἤσϑετο ᾿Αρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦ- 

ρον, ἐπιτέϑεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς 
τὰς καμήλους ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. οἵ δὲ ἵπποι 

οἱ ᾽ ’ -« 3 γὼ. ἢ 2 3 [ »" 
αὐτὰς ἐκ πάνυ πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ἔκφρονες γιγνόμενοι ἔφευγον, οἵ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ δ᾽ 
ἐνέπιπτον ἀλλήλοις. τοιαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι 
6 Ἁ Υ͂ ς ΟΣ, [ ἤ Ἅ 

28 ὑπὼ καμήλων. ὁ δὲ “““ρταγέρσης συντεταγμένους ἔχων 

τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ταραττομένοις ἐπέκειτο" καὶ τὰ ἄρ- 
ματα δὲ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέ- 

»} ἃ Α Ἁ [2 ΄ ε Α 

βαλλε. καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἀρματὰαὰ φεύγοντες ὑπὸ 

τῶν κατὰ κέρας ἑπομένων ἀπέϑνησκον, πολλοὶ δὲ 
τούτους φεύγοντες ὑπὸ τῶν ἁρμάτων ἡλίσκοντο. 

29 Καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλ᾽ ἀνα- 
βοήσας. άνδρες φίλοι, ἕπεσϑε, ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος 



- 
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τῶν ἵππων, ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ" 
συνεξώρμησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τὰ 
μὲν ἅρματα ἔφευγεν αὐτοὺς εὐϑύς. τὰ μὲν καὶ ἀνα- 
λαβόντα τοὺς παραβάτας. τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. ὃ 80 
ὃὲ ᾿“βραδάτας ἀντικρὺ διάττων εἰς τὴν τῶν Αἰγυπ- 
τίων φάλαγγα ἐμβάλλει" συνεισέβαλον δὲ αὐτῷ καὶ 
οἵ ἐγγύτατα τεταγμένοι. πολλαχοῦ μὲν οὖν καὶ ἄλ-. 
λοϑε δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν ἰσχυροτέρα φάλαγξ ἢ ὅταν 
ἐκ φίλων συμμάχων ἠϑροισμένη ἧ. καὶ ἐν τούτῳ δὲ 
ἐδήλωσεν. οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμοτρά- 
πεΐζοι συνεισέβαλον᾽ οἵ δ᾽ ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον 
ὑπομένοντας πολλῷ στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλι- 
ναν κατὰ τὰ φεύγοντα ἅρματα καὶ τούτοις ἐφείπον- 
το. οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αβραδάταν ἧ μὲν ἐνέβαλλον, ἅτε οὐ 81 
δυναμένων διαχάσασϑαι τῶν Αἰγυπτίων διὰ τὸ μέ- 
νεῖν τοὺς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν αὐτῶν. τοὺς μὲν ὀρϑοὺς 
τῇ ῥύμῃ τῇ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον. τοὺς δὲ 
πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα καὶ ἵπποις 

καὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα. πάντα 
βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ ἀδιη- 82 
γήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμά- 
τῶν ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐχπίπτει ὁ ᾿Αβραδάτας 
καὶ ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλόντων. καὶ οὗτοι μὲν ἐν- 
ταῦϑα ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενόμενοι κατεχόπησαν καὶ ἀπέ- 
ϑανον" οἱ δὲ Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ἧ μὲν ὁ ᾿4βρα- 
δάτας ἐνέβαλε καὶ οὗ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ ἐπεισπεσόντες 
τεταραγμένους ἐφόνευον, ἧ δὲ ἀπαϑεῖς ἐγένοντο οἵ 
Αἰγύπτιοι, πολλοὶ δ᾽ οὗτοι ἦσαν, ἐχώρουν ἐναντίοι 
τοῖς Πέρσαις. 

Ἔνϑα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν 38 
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καὶ μαχαιρῶν" ἐπλεονέχτουν μέντοι οὗ Αἰγύπτιοι καὶ 
πλήϑει καὶ τοῖς ὅπλοις. τά τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ 
καὶ μακρὰ ἔτι καὶ νῦν ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ 
μᾶλλον τῶν ϑωράκων καὶ τῶν γέρρων καὶ στεγά- 
ξουσι τὰ σώματα καὶ πρὸς τὸ ὠϑεῖσϑαι συνεργάξονται 
πρὸς τοῖς ὥμοις οὖσαι. συγκλείσαντες οὖν τὰς ἀσπί- 

ϑά δας ἐχώρουν καὶ ἐώϑουν. οἱ δὲ Πέρσαι οὐκ ἐδύναν- 
τὸ ἀντέχειν, ἅτε ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέρρα ἔχον- 
τες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχάξοντο παίοντες καὶ παιόμενοι, 
ἕως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦϑα 
ἦλθον. ἐπαίοντο αὖϑις οἵ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύρ- 
γων᾿ καὶ οἱ ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς 
τοξότας οὔτε τοὺς ἀκοντιστάς, ἀλλ᾽ ἀνατεταμένοι τὰς 

86 μαχαίρας ἠνάγκαζον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. ἦν 

ὃὲ πολὺς μὲν ἀνδρῶν φόνος. πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων 
καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀνα- 
καλούντων ἀλλήλους. τῶν δὲ παρακελευομένων, τῶν 
δὲ ϑεοὺς ἐπικαλουμένων. 

880 Ἐν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καϑ᾽ αὑτὸν πα- 
ραγίγνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας 

ἐωσμένους. ἤλγησέ τε καὶ γνοὺς ὅτε οὐδαμῶς ἂν ϑᾶτ- 
τον σχοίη τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσϑεν προό- 
δου ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισϑεν περιελάσειεν αὐτῶν, παραγ- 
γείλας ἕπεσϑαι τοῖς μεϑ᾽ αὑτοῦ περιήλαυνεν εἰς τὸ 
ὄπισϑεν. καὶ εἰσπεσόντες παίουσιν ἀφορῶντας καὶ 

81 πολλοὺς κατακαίνουσιν. οἱ δὲ “ἰγύπτιοι ὡς ἤσϑοντο, 

ἐβόων τε ὅτι ὄπισϑεν οἵ πολέμιοι καὶ ἐστρέφοντο 
ἐν ταῖς πληγαῖς. καὶ ἐνταῦϑα δὴ φύρδην ἐμάχοντο 
καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύ- 

ρου ἵππῳ καὶ πατούμενος παίει εἰς τὴν γαστέρα 
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τῇ μαχαίρᾳ τὸν ἵππον αὐτοῦ" ὁ δὲ ἵππος πληγεὶς σφα- 

δάξων ἀποσείεται τὸν Κῦρον. ἔνϑα δὴ ἔγνω ἄν τις 88 
. » ᾿ . Ε. » Φ᾽ αἱ - ᾿ 
δου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι ἄρχοντα ὑπὸ τῶν περὶ 

αὐτόν. εὐθὺς γὰρ ἀνεβόησάν τε πάντες καὶ προσπε- 
σόντες ἐμάχοντο. ἐώϑουν, ἐωϑοῦντο, ἔπαιον, ἐπαίοντο. 
καταπηδήσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου τῶν τοῦ Κύρου 
ὑπηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἵππον. 
ὡς δ᾽ ἀνέβη ὁ Κῦρος. κατεῖδε πάντοϑεν ἤδη παιο- 89 
μένους τοὺς Αἰγυπτίους" καὶ γὰρ Ὑστάσπας ἤδη παρ- 
ἣν σὺν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ 
τούτους ἐμβάλλειν μὲν οὐκέτι εἴα εἰς τὴν φάλαγγα 
τῶν Αἰγυπτίων. ἔξωϑεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν 

, ς ᾽ ᾽ ᾿ ’ Ἁ ᾿ 

ἐκέλευεν. ὡς ὃ ἐγένετο περιελαυνῶν παρὰ τὰς μη- 
’ ᾽ -»Ὕ ᾽ - κ » ’ ᾿ 

χανάς, ἔδοξεν αὐτῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ 

καὶ κατασκέψασθαι εἴ πῃ καὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πο- 
λεμίων καὶ μάχοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη. κατεῖδε μεστὸν 40 
τὸ πεδίον ἵππων, ἀνθρώπων. ἁρμάτων, φευγόντων, 
διωκόντων, κρατούντων, κρατουμένων" μένον δ᾽ οὐ- 
δαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν 

, ᾿ ι 4 ᾿ 5 ᾿ 3 - ᾿ 
“«ἰγυπτίων᾽ οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοϑεν 

΄ ΄ “ ς “ . ὦ πτοὺ κέ 
χύκλον ποιησάμενοι, ὥστε ορασϑαι τὰ ὁπλα, ὑπὸ ταῖς 

ἀσπίσιν ἐκάϑηντο᾽ καὶ ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπα- 
ὄχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά, 

᾿“γασϑεὶς δὲ ὃ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰχτείρων ὅτι 41 
2 Α » » 3 Υ 2 ΄ ’ 

ἀγαϑοὶ ἄνδρες Ὀντὲες ἀπώλλυντο, ἀνεχῶώριδσε πάντας 

τοὺς περιμαχομένους καὶ μάχεσϑαι οὐδένα ἔτι εἴα. 
πέμπει δὲ πρὸς αὐτοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βού- 
λονται ἀπολέσϑαι πάντες ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων 
αὐτοὺς ἢ σωϑῆναι ἄνδρες ἀγαϑοὶ δοκοῦντες εἶναι. οἵ 

᾿ -» ᾿ ὡ ,ἵ͵ 

δ᾽ ἀπεκρίναντο, Πῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σωϑείημεν ἄνδρες 
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453 ἀγαϑοὶ δοχοῦντες εἶναι; ὁ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν, 
Ὅτι ἡμεῖς ὑμᾶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ μά- 
χεσϑαι ἐθέλοντας. ᾿Δλλὰ τοὐντεῦϑεν, ἔφασαν οἵ 4|- 
γύπτιοι, τέ καλὸν ἂν ποιοῦντες σωϑείημεν; καὶ ὁ 
Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν, [Εἰ τῶν τε συμμαχο- 

μένων μηδένα προδόντες σωϑείητε] Τά τε ὅπλα παρα- 
δόντες φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶ- 

48 σαι, ἐξὸν ἀπολέσαι. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἣν 
ὃὲ γενώμεϑά σοι φίλοι, τέ ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσϑαι; 
ἀπεκρίνατο ὃ Κῦρος Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. ἐπη- 
ρώτων πάλιν οἵ Αἰγύπτιοι Τίνα εὐεργεσίαν; πρὸς 
τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος, Μισϑὸν μὲν ὑμῖν δοίην ἂν 
πλείονα ἢ νῦν ἐλαμβάνετε ὅσον ἂν χρόνον πόλεμος 
ἢ" εἰρήνης δὲ γενομένης τῷ βουλομένῳ ὑμῶν μένειν 
παρ᾽ ἐμοὶ χώραν τὲ δώσω καὶ πόλεις καὶ γυναῖχας 

44 χαὶ οἰκέτας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι τὸ μὲν 
ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήϑησαν" 

τούτῳ γὰρ μόνῳ γιγνώσκεσϑαι ἔφασαν" τὰ δ᾽ ἄλλα 
46 συνομολογήσαντες ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον. καὶ οἵ 

«Αἰγύπτιοί τε οἵ καταμείναντες τότε ἔτι καὶ νῦν βασι- 

λεῖ πιστοὶ διαμένουσι, Κῦρός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε, 

τὰς μὲν ἄνω, αἵ ἔτι καὶ νῦν πόλεις Αἰγυπτίων κα- 
λοῦνται, Λάρισαν δὲ καὶ Κυλλήνην παρὰ Κύμην πλη- 
σίον ϑαλάττης, ἃς ἔτι καὶ νῦν οἵ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔχουσι. 
ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ὃ Κῦρος ἤδη σκοταῖος ἄἀνα- 
γαγὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Θυμβράροις. 

4 ἘἊἜν δὲ τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι 
ηὐδυχίμησαν, τῶν δὲ σὺν Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὲν 
κράτιστον ἔδοξεν εἶναι" ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ 
ὅπλισις ἣν τότε Κῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσχεύασεν. 
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ηὐδοκίμησε δὲ ἰσχυρῶς καὶ τὰ δρεπανηφόρα ἄρματα 41 
ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι χαὶ νῦν διαμένει τὸ πολεμιστή- 
ρίον τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. αἷ μέντοι κάμηλοι ἐφόβουν 48 
μόνον τοὺς ἵππους. οὐ μέντοι κατέκαινόν γε οἱ ἐπ᾽ 
αὐτῶν ἱππεῖς, οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέϑνησκον ὑπὲ ἵἥπ- 
πέων᾽ οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαξε. καὶ χρήσιμον μὲν 49 
ἐδόκει εἶναι" ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐϑέλει 
καλὸς χἀγαϑὸς χάμηλον ὥστ᾽ ἐποχεῖσϑαι, οὔτε μελε- 
τἂν ὡς πολεμήσων ἀπὸ τούτων. οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι 
πάλιν τὸ ἑαυτῶν σχῆμα ἐν τοῖς σκευοφόροις διάγουσι. 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιησάμενοι 11. 
καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ ἔδει. ἐκοιμήϑη- 
σαν. Κροῖσος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγε σὺν 
τῷ στρατεύματι" τὰ δ᾽ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο προ- 
σωτάτω ἐν τῇ νυκτὶ τῆς ἐπ᾽ οἷκον ὁδοῦ ἕκαστος ἄπε- 

χώρει. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεις 2 
ἦγε Κῦρος. ὡς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ τείχει τῷ ἐν ΣΙάρ- 
δεσι, τάς τε μηχανὰς ἀνίστη ὡς προσβαλῶν πρὸς τὸ 
τεῖχος χαὶ κλίμακας παρεσκευάζετο. ταῦτα δὲ ποιῶν 8 

κατὰ τὰ ἀποτομώτατα δοχοῦντα εἶναι τοῦ Σαρδια- 
νῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούσης νυχτὸς ἀναβιβάξει Χαλ- 

δαίους τε καὶ Πέρσας. ἡγήσατο δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρ- 
σης δοῦλος γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς 

φρουρῶν καὶ καταμεμαϑηκὼς κατάβασιν εἰς τὸν πο- 
ταμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν αὐτήν. ὡς δ᾽ ἐγένετο τοῦ- 4 
τὸ δῆλον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ ἔφευγον οἵ 
“υδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅποι ἐδύνατο ἕκαστος τῆς πό- 
λεως. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρα εἰσήει εἰς τὴν πόλιν 
καὶ παρήγγειλεν ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κινεῖσϑαι. ὃ ὕ 
δὲ Κροῖσος κατακλεισάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις Κῦρον 
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ἐβόα ὃ δὲ Κῦρος τοῦ μὲν Κροίσου φύλακας κατέλι- 
πεν, αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομένην ἄκραν 
ὡς εἶδε τοὺς μὲν Πέρσας φυλάττοντας τὴν ἄκραν, 
ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων ὕπλα ἔρημα, κατε- 
δεδραμήκεσαν γὰρ ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, 
εὐθὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπεν 

θ αὐτοῖς ἀπιέναι ἐκ τοῦ στρατεύματος ὡς τάχιστα. Οὐ 
γὰρ ἄν, ἔφη, ἀνασχοίμην πλεονεχτοῦντας ὁρῶν τοὺς 
ἀτακτοῦντας. καὶ εὖ μέν, ἔφη, ἐπίστασϑε ὅτι παρε- 

σκευαξόμην ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς ἐμοὶ συστρατευομένους 
πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποιῆσαι" νῦν δ᾽, ἔφη, 
μὴ ϑαυμάξετε ἤν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐν- 

τύχῃ. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισάν τε καὶ 
ἱκέτευον παύσασϑαι ὀργιζόμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα 

ἀποδώσειν ἔφασαν. ὃ δ᾽ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν 
δέοιτο. ᾿᾽4λλ᾽ εἴ με, ἔφη, βούλεσϑε παύσασϑαι ἀχ- 
ϑόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα ἐλάβετε τοῖς διαφυ- 
λάξασι τὴν ἄκραν. ἣν γὰρ αἴσϑωνται οἵ ἄλλοι στρα- 
τιῶται ὅτι πλεονεχτοῦσιν οἵ εὕτακτοι γενόμενοι, πάντα 

8 μοι καλῶς ἕξει. οἵ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποίησαν 

ὡς ἐκέλευσεν ὃ Κῦρος" καὶ ἔλαβον οἵ πειϑόμενοι 
πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. ὁ δὲ Κῦρος καταστρα- 

τοπεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ, ὅπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον 
εἶναι τῆς πόλεως, μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε 
καὶ ἀριστοποιεῖσϑαι. 

9 Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἀγαγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ 
τὸν Κροῖσον. ὃ δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, 

Χαῖρε, ὦ δέσποτα, ἔφη" τοῦτο γὰρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν 
τὸ ἀπὸ τοῦδε δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προσαγορεύειν. 

10 Καὶ σύ γε, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνϑρωποί γέ ἐσμεν 
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ἀμφότεροι. ἀτάρ, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἀρ᾽ ἄν τί μοι ἐϑε- 
λήσαις συμβουλεῦσαι; Καὶ βουλοίμην γ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ἀγαϑόν τί σοι εὑρεῖν" τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγα- 
ϑὸν κἀμοὶ γενέσϑαι. ἄκουσον τοίνυν, ἔφη, ὦ Κροῖσε" ι1 

ἐγὼ γὰρ ὁρῶν τοὺς στρατιώτας πολλὰ πεπονηκότας 
καὶ πολλὰ κεκινδυνευκότας καὶ νῦν νομίζοντας πόλιν 

ἔχειν τὴν πλουσιωτάτην ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ μετὰ Βαβυλῶνα, 

ἀξιῶ ὠφεληϑῆναν τοὺς στρατιώτας. γιγνώσκω γάρ, 
ἔφη, ὅτι εἰ μή τινα καρπὸν λήψονται τῶν πόνων, οὐ 
δυνήσομαι αὐτοὺς πολὺν χρόνον πειϑομένους ἔχειν. 
διαρπάσαι μὲν οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν οὐ βού- 
λομαι" τήν τε γὰρ πόλιν νομίξω ἂν διαφϑαρῆναι, ἔν 

τε τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ ἵτι οἵ πονηρότατοι πλεονεκτή- 
σειαν ἄν. ἀκούσας ταῦτα ὃ Κροῖσος ἔλεξεν, ᾿4λλ᾽ 

ἐμέ, ἔφη, ἔασον λέξαι πρὸς οὺς ἂν ἐγὼ Μυδῶν ἔλθω 

ὅτι διαπέπραγμαι παρὰ σοῦ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ 
ἐᾶσαι ἀφανισθῆναι παῖδας καὶ γυναῖκας" ὑπεσχόμην 
δέ σοι ἀντὶ τούτων ἡ μὴν παρ᾽ ἑκόντων Μυδῶν 

ἔσεσϑαι πᾶν ὅ.τι καλὸν χἀγαϑόν ἐστιν ἐν Σάρδεσιν. 18 
ἣν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἶδ᾽ ὅτι ἥξει σοι πᾶν ὅ,τι 
ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν χτῆμα ἀνδρὶ καὶ γυναικί καὶ 
ὁμοίως εἰς νέωτα πολλῶν καὶ καλῶν πάλιν σοι πλή- 
ρῆς ἡ πόλις ἔσται" ἣν δὲ διαρπάσῃς, καὶ αἱ τέχναι 

σοι, ἃς πηγάς φασι τῶν καλῶν εἶναι, διεφϑαρμέναι 
ἔσονται. ἐξέσται δέ σοι ἰδόντι ταῦτα ἐλθόντα ἔτι 14 

καὶ περὶ τῆς ἁρπαγῆς βουλεύσασϑαι. πρῶτον δ᾽, ἔφη, 
ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς ϑησαυροὺς πέμπε καὶ παραλαμβανόν- 
τῶν οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν ἐμῶν φυλάκων. ταῦτα 
μὲν δὴ ἅπαντα οὕτω συνήνεσε ποιεῖν ὃ Κῦρος ὥσπερ 
ἔλεξεν ὃ Κροῖσος. 

ΠΡῪ 2 
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18 Τάδε δέ μοι πάντως. ἔφη, ὦ Κροῖσε, λέξον πῶς 

σοι ἀποβέβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου" σοὶ 
γὰρ δὴ λέγεται πάνυ γε τεϑεραπεῦσϑαι ὃ ᾿Ζ4πόλλων 

τὸ καί σὲ πάντα ἐκείνῳ πειϑόμενον πράττειν. ᾿Εβουλό- 
μὴν ἄν, ἔφη. ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν. νῦν δὲ πάντα 
τἀναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πράττων προσηνέχϑην τῷ 
᾿ἡπόλλωνι. Πῶς δέ; ἔφη ὃ Κῦρος" δίδασκε" πάνυ γὰρ 

11 παράδοξα λέγεις. Ὅτι πρῶτον μέν. ἔφη, ἀμελήσας 
ἐρωτᾶν τὸν ϑεόν, εἴ τι ἐδεόμην, ἀπεπειρώμην αὐτοῦ 
εἰ δύναιτο ἀληϑεύειν. τοῦτο δ᾽, ἔφη, μὴ ὅτι ϑεός, 
ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαϑοί, ἐπειδὰν γνῶσιν 

18 ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας. ἐπεὶ μέν- 

τοι ἔγνω καὶ μάλ᾽ ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντος, καίπερ πρόσω 
19 ΖΦελφῶν ἀπέχοντος, οὕτω δὴ πέμπω περὶ παίδων. ὃ 

δέ μοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεχρίνατο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 
πολλὰ μὲν πέμπων ἀναϑήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀρ- 
γυρᾶ, πάμπολλα δὲ ϑύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτόν, 
ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἄν 
μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο ὃ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. 

90 χαὶ ἐγένοντο μὲν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐψεύσατο, 
γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὥνησαν. ὃ μὲν γὰρ κωφὸς ὧν 
διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀχμῇ τοῦ βίου 
ἀπώλετο. πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμ- 

φοραῖς πάλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν ϑεὸν τί ἂν 
ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι" 
ὁ δέ μοι ἀπεκρίνατο, 

Σαυτὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 
21 ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας τὴν μαντείαν ἥσϑην᾽ ἐνόμιξον γὰρ 

τὸ ῥᾷστόν μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν 
διδόναι. ἄλλους μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μὲν οἷόν 
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τ᾽ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ ἑαυτὸν δὲ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ 

ἐνόμιξον ἄνϑρωπον εἰδέναι. καὶ τὸν μετὰ ταῦτα δὴ 23 

χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεκάλουν με- 
τὰ τὸν τοῦ παιδὸς ϑάνατον ταῖς τύχαις" ἐπειδὴ δὲ 

ἀνεπείσϑην ὑπὸ τοῦ ᾿Αδσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύε- 
σϑαι, εἰς πάντα κίνδυνον ἦλθον ἐσώϑην μέντοι 

οὐδὲν κακὸν λαβών. οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν 
ϑεόν. ἐπεὶ γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱχανὸν ὑμῖν μά- 
χεσϑαι, ἀσφαλῶς σὺν τῷ ϑεῷ ἀπῆλϑον καὶ αὐτὸς καὶ 
οἵ σὺν ἐμοί. νῦν δ᾽ αὖ πάλιν ὑπό τε πλούτου τοῦ 
παρόντος διαϑρυπτόμενος καὶ ὑπὸ τῶν δεομένων μου 
προστάτην γενέσϑαι καὶ ὑπὸ τῶν δώρων ὧν ἐδίδοσάν 
μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οἵ μὲ κολακεύοντες ἔλεγον 
ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν ἐμοὶ πείϑοιντο 
καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ τοιούτων δὲ 
λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντό μὲ πάντες οἵ κύκλῳ 
βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου, ὑπεδεξάμην τὴν 
στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὧν μέγιστος γενέσϑαι, ἀγνοῶν 

ἄρα ἐμαυτόν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ὥμην εἶναι, 
πρῶτον μὲν ἐκ ϑεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασι- 
λέων πεφυκότι, ἔπειτα δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι" 
τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων ἀκούω τὸν πρῶτον βασιλεύ- 
σαντα ἅμα τε βασιλέα καὶ ἐλεύϑερον γενέσϑαι. ταῦτ᾽ 

οὖν ἀγνοήσας δικαίως, ἔφη, ἔχω τὴν δίκην. ἀλλὰ 
νῦν δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν ἐμαυτόν" σὺ 
δ᾽, ἔφη, ἔτι δοκεῖς ἀληϑεύειν τὸν ᾿ἡπόλλω ὡς εὐδαί. 
μῶν ἔσομαι γιγνώσκων ἐμαυτόν; σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ 
τοῦτο ὅτι ἄριστ᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ 
παρόντι" καὶ γὰρ δύνασαι ποιῆσαι. 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Βουλήν μοι δὸς περὶ τούτου, 36 
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ὦ Κροῖσε' ἐγὼ γάρ σου ἐννοῶν τὴν πρόσϑεν εὐδαι- 
μονίαν οἰκτείρω τέ σὲ καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖκά τε 
ἔχειν ἣν εἶχες καὶ τὰς ϑυγατέρας, ἀκούω γάρ σοι 
εἶναι, καὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς ϑεράποντας καὶ τρά- 

πεξαν σὺν οἵαπερ ἐξῆτε᾽ μάχας δέ σοι καὶ πολέμους 
21 ἀφαιρῶ Μὰ Δία μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὃ Κροῖσος. σὺ 

ἐμοὶ ἔτι βουλεύου ἀποκρένασϑαι περὶ τῆς ἐμῆς εὐδαι- 
μονίας" ἐγὼ γὰρ ἤδη σοι λέγω, ἣν ταῦτά μοι ποιή- 
σῃς ἃ λέγεις, ὅτι ἣν ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμιξον 
εἶναι βιοτὴν καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσκον αὐτοῖς. ταύτην 

28 χαὶ ἐγὼ νῦν ἔχων διάξω. καὶ ὃ Κῦρος εἶπε, Τίς δὴ 
ὁ ἔχων ταύτην τὴν μακαρίαν βιοτήν; Ἣ ἐμὴ γυνή, 
εἶπεν, ὦ Κῦρε" ἐκείνη γὰρ τῶν μὲν ἀγαϑῶν καὶ τῶν 
μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν πασῶν ἐμοὶ τὸ ἴσον μετ- 
εἴχε, φροντίδων δὲ ὅπως ταῦτα ἔσται καὶ πολέμου 

καὶ μάχης οὐ μετὴν αὐτῇ. οὕτω δὴ καὶ σὺ δοκεῖς 
ἐμὲ κχατασχευάξειν ὥσπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλουν μάλιστα 
ἀνθρώπων, ὥστε τῷ ᾿Δπόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ χαρι- 

ῶ9 στήρια ὀφειλήσειν. ἀκούσας δ᾽ ὁ Κῦρος τοὺς λόγους 
αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἦγε δὲ τὸ λοιπὸν 
ὅποι καὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἴτε ἄρα καὶ χρήσιμόν τι 
νομίζων αὐτὸν εἶναι εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως 
ἡγούμενος. 

ΠῚ. Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὕστε- 
ραίᾳ καλέσας ὁ Κῦρος τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας 

τοῦ στρατεύματος, τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς ϑη- 

σαυροὺς παραλαμβάνειν. τοὺς δ᾽ ἐκέλευσεν ὁπόσα πα- 
ραδοίη Κροῖσος χρήματα, πρῶτον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἐξε- 
λεῖν ὁποῖ᾽ ἂν οἵ μάγοι ἐξηγῶνται, ἔπειτα τἄλλα χρή- 
ματα παραδεχομένους ἐν ζυγάστροις στήδσαντας ἐφ᾽ 
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ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλαχόντας τὰς ἁμάξας κο- 

μίξειν ὅποιπερ ἂν αὐτοὶ πορεύωνται. ἵνα ὅπου καιρὸς 
εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια. οὗ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 2 

ἐποίουν. 

Ὁ δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρε- 
τῶν. Εἴπατέ μοι. ἔφη. ἑώραχέ τις ὑμῶν ᾿Αβραδάταν; 

ϑαυμάξω γάρ, ἔφη. ὅτι πρόσϑεν ϑαμίξων ἐφ᾽ ἡμᾶς 
νῦν οὐδαμοῦ φαίνεται. τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπε- 8 
κρίνατο ὅτι Ὦ δέσποτα. οὐ ζῇ. ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπ- 

ἔϑανεν ἐμβαλὼν τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους" οἱ δ᾽ 

ἄλλοι πλὴν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐξέκλιναν, ὥς φασιν. 
ἐπεὶ τὸ στῖφος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. καὶ νῦν γε 4 

ἔφη. λέγεται αὐτοῦ ἡ γυνὴ ἀνελομένη τὸν νεκρὸν καὶ 

ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, ἐν ἧπερ αὐτὴ ὠχεῖτο, 
προσκεκομικέναι αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν Πακτω- 
λὸν ποταμόν. καὶ τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς ϑερά- 

ποντας αὐτοῦ ὀρύττειν φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς ϑήκην 
τῷ τελευτήσαντι" τὴν δὲ γυναῖχα λέγουσιν ὡς κάϑη- 

ται χαμαὶ κεκοσμηκυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα. τὴν κεφα- 

λὴν αὐτοῦ ἔχουσα ἐπὶ τοῖς γόνασι. ταῦτα ἀκούσας δθ 

Κῦρος ἐπαίσατο ἄρα τὸν μηρὸν χαὶ εὐθὺς ἀναπηδή- 
σας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν χιλίους ἱππέας ἥλαυνεν ἐπὶ 

τὸ πάϑος. Γαδάταν δὲ καὶ Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὅ.τι 
δύναιντο λαβόντας καλὸν χόσμημα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ 
ἀγαθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν" καὶ ὅστις εἶχε τὰς 

ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε τούτῳ καὶ 

ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅπου ἂν αὐτὸν πυν- 
ϑάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ ᾿Αβραδάτᾳ. 

Ἐπεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖκα χαμαὶ καϑημένην καὶ 8 

“τὸν νεχρὸν κείμενον, ἐδάκρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάϑει καὶ 
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εἶπε, Φεῦ, ὦ ἀγαϑὴ καὶ πιστὴ ψυχή, οἴχει δὴ ἀπολι- 
πὼν ἡμᾶς; καὶ ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτὸν καὶ ἡ χεὶρ τοῦ 
νεχροῦ ἐπηκολούϑησεν' ἀπεκέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ 

ϑτῶν Αἰγυπτίων. ὁ δὲ ἰδὼν πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε" 
καὶ ἣ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ 
Κύρου ἐφίλησέ τε τὴν χεῖρα καὶ πάλιν ὡς οἷόν τ᾽ ἦν 

10 προσήρμοσε, καὶ εἶπε, Καὶ τἄλλα τοι, ὦ Κῦρε, οὕτως 
ἔχει" ἀλλὰ τί δεῖ σὲ ὁρᾶν; καὶ ταῦτα, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι 
δι ἐμὲ οὐχ ἥκιστα ἔπαϑεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σέ, ὦ 
Κῦρε, οὐδὲν ἧττον. ἐγώ τε γὰρ ἡ μώρα πολλὰ διε- 

κελευόμην αὐτῷ οὕτω ποιεῖν, ὅπως σοι φίλος ἄξιος 

γενήσοιτο; αὐτός τε οἶδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνε- 
νόει ὅ,τι πείσοιτο, ἀλλὰ τί ἄν σοι ποιήσας χαρίσαιτο. 

καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, αὐτὸς μὲν ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, 
11 ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακελευομένη ξῶσα παρακάϑημαι. καὶ ὃ 

Κῦρος χρόνον μέν τινα σιωπῇ κατεδάκρυδεν, ἔπειτα 
δὲ ἐφθέγξατο, ᾿4λλ᾽ οὗτος μὲν δή, ὦ γύναι, ἔχει τὸ 
κάλλιστον τέλος" νικῶν γὰρ τετελεύτηκε' σὺ δὲ λα- 

βοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ" παρῆν 
δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδάτας πολὺν καὶ καλὸν κόσ- 
μον φέροντες" ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ἴσϑι ὅτε οὐδὲ τἄλλα 
ἄτιμος ἔσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μνῆμα πολλοὶ χώδσουσιν 

ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰκὸς ἀνδρὶ 

12 ἀγαϑῷ. καὶ σὺ δ᾽, ἔφη, οὐκ ἔρημος ἔσει, ἀλλ᾽ ἐγώ 

σε καὶ σωφροσύνης ἕνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τἄλλα 

τιμήσω καὶ συστήσω ὅστις ἀποκομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ 

ἐθέλῃς" μόνον, ἔφη, δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς ὅντινα 
18 χρήξεις χομισϑῆναι. καὶ ἡ Πάνϑεια εἶπεν, ᾿4λλὰ ϑάρ- 

θει, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐ μή σε κρύψω πρὸς ὅντινα βού- 
14 λομαι ἀφικέσϑαι. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῇει, κατ- 

ι 

᾿ 
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οἰκτείρων τήν τὲ γυναῖχα οἵου ἀνδρὸς στέροιτο καὶ 
τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ ὕψοιτο. ἡ 
δὲ γυνὴ τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν ἀποστῆναι, ἕως 
ἄν, ἔφη, τόνδ᾽ ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι" τῇ δὲ 

τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν 
ἀποϑάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἕνὶ 

ἱματίῳ. ἡ δὲ τροφὸς πολλὰ ἱχετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦ- 

το, ἐπεὶ οὐδὲν ἤνυτε καὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκά- 
ϑήητο χλάουσα. ἣ ὃὲ ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμέ- 

νον σπασαμένη σφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπιϑεῖσα ἐπὶ τὰ 

στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέϑνησκεν. 
ἡ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατό τὲ χαὶ περιεκάλυπτεν ἄμφω 

ὥσπερ ἡ Πάνϑεια ἐπέστειλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἤσϑετο 1 
τὸ ἔργον τῆς γυναικός, ἐκπλαγεὶς ἵξεται, εἴ τι δύναιτο 
βοηϑῆσαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον, 
τρεῖς ὄντες σπασάμενοι κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀπο- 

σφάττονται οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες. [καὶ νῦν 
τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων χεχῶσϑαι 
λέγεται" καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφϑαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια 
γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ 
ἐπιγεγράφϑαι ΣΚΗΠΤΟΥΧΩΝ] ὁ δὲ Κῦρος ὡς 180 
ἐπλησίασε τῷ πάϑει ἀγασϑείς τε τὴν γυναῖκα καὶ 
κατολοφυράμενος ἀπήει" καὶ τούτων μὲν ἧ εἰκὸς ἐπε- 
μελήϑη ὡς τύχοιεν πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα 
ὑπερμέγεϑες ἐχώσϑη, ὥς φασιν. 

Ἔκ δὲ τούτου στασιάξοντες οἵ Κᾶρες καὶ πολε-ΙΥ 

μοῦντες πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἰκήσεις ἔχοντες ἐν 
ἐχυροῖς χωρίοις. ἕκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. 
ὃ δὲ Κῦρος αὐτὸς μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς 

ΣΧΟΠΟΡΗ. ΟὙτορ. τϑο. ἃ. Ἠυσ. 11 
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ἐποιεῖτο καὶ κριούς, ὡς τῶν μὴ πειϑομένων ἐρείψων 
τὰ τείχη, ᾿“δούσιον δὲ ἄνδρα Πέρσην καὶ τἄλλα οὐκ 
ἄφρονα οὐδ᾽ ἀπόλεμον, καὶ πάνυ δὴ εὔχαριν, πέμπει 
ἐπὶ τὴν Καρίαν. στράτευμα δούς" καὶ Κίλικες δὲ καὶ 

ἢ Κύπριοι πάνυ προϑύμως αὐτῷ συνεστράτευσαν. ὧν 
ἕνεκα οὐδ᾽ ἔπεμψε πώποτε Πέρσην σατράπην οὔτε 
Κιλίκων οὔτε Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ ἀεὶ οἱ 
ἐπιχώριοι βασιλεύοντες᾽ δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ 

8 στρατιᾶς ὁπότε δέοιτο ἐπήγγελλεν αὐτοῖς. ὁ δὲ ᾿4δού- 

σιος ἄγων τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν Καρίαν ἦλϑε, καὶ 
ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν Καρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν 
ἕτοιμοι ὄντες δέχεσϑαι εἰς τὰ τείχη ἐπὶ κακῷ τῶν 
ἀντιστασιαξόντων. ὁ δὲ ᾿Αδούσιος πρὸς ἀμφοτέρους 
ταὐτὰ ἐποίει" δικαιότερά τε ἔφη λέγειν τούτους ὃπο- 

τέροις διαλέγοιτο, λαϑεῖν τε ἔφη δεῖν τοὺς ἐναντίους 

φίλους σφᾶς γενομένους, ὡς δὴ οὕτως ἂν μᾶλλον 
ἐπιπεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. πιστὰ δ᾽ ἠξίου 

γενέσϑαι, καὶ τοὺς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως τε δέ- 
ἕεσϑαι εἰς τὰ τείχη σφᾶς καὶ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τῷ Κύρου 

καὶ Περσῶν" αὐτὸς δὲ ὀμόσαι ϑέλειν ἀδόλως εἰσιέναι 
4 εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τῶν δεχομένων. ταῦτα 
δὲ ποιήσας ἀμφοτέροις λάϑρᾳ ἑκατέρων νύκτα συν- 

ἔϑετο τὴν αὐτήν, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσήλασέ τε εἰς τὰ τείχη 
καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα ἀμφοτέρων. ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρα καϑεζόμενος εἰς τὸ μέσον σὺν τῇ στρατιᾷ ἐκά- 
λεσεν ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. οἵ δὲ ἐδόντες ἀλ- 

λήλους ἠχϑέσϑησαν, νομίζοντες ἐξηπατῆσϑαι ἀμφό- 
ὅτεροι. ὁ μέντοι ᾿4δούσιος ἔλεξε τοιάδε' ᾿Εγὼ ὑμῖν, 
ὦ ἄνδρες, ὥμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ 
ἐπ’ ἀγαϑῷ τῶν δεχομένων. εἰ μὲν οὖν ἀπολῶ ὁπο- 

β 
β 
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τέρους ὑμῶν, νομίζω ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυϑέναι Καρῶν" 
ἣν δὲ εἰρήνην ὑμῖν ποιήσω καὶ ἀσφάλειαν ἐργάξεσϑαι 
ἀμφοτέροις τὴν γῆν, νομίξω ὑμῖν ἐπ᾿ ἀγαϑῶ παρεῖναι. 
νῦν οὖν χρὴ ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπιμίγνυσϑαί τε 
ἀλλήλοις φιλικῶς. ἐργάξεσϑαί τε τὴν γῆν ἀδεῶς. δι- 

δόναι τε τέκνα καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων. ἢν δὲ 
παρὰ ταῦτα ἀδικεῖν τις ἐπιχειρῇ, τούτοις Κῦρός τε 

χαὶ ἡμεῖς πολέμιοι ἐσόμεϑα. ἐκ τούτου πύλαι μὲν 6 
ἀνεωγμέναι ἦσαν τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πο- 
θευομένων παρ᾽ ἀλλήλους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργα- 

ξομένων" ἑορτὰς δὲ κοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὐ- 

φροσύνης πάντα πλέα ἦν. ἐν δὲ τούτῳ ἧκον παρὰ ἴ 
Κύρου ἐρωτῶντες εἴ τι στρατιᾶς προσδέοιτο ἢ μηχα- 

νημάτων᾽ ὃ δὲ ᾿Αδούσιος ἀπεκρίνατο ὅτι καὶ τῇ παρ- 
οὐύσῃ ἐξείη ἄλλοσε χρῆσϑαι στρατιᾷ" καὶ ἅμα ταῦτα 

λέγων ἀπῆγε τό στράτευμα, φρουροὺς ἐν ταῖς ἄκραις 

καταλιπών. οἱ δὲ Κᾶρες ἱχέτευον μένειν αὐτόν" ἐπεὶ 
ὃὲ οὐκ ἤϑελε, προσέπεμψαν πρὸς Κῦρον δεόμενοι 
πέμψαι ᾿“δούσιον σφίσι σατράπην. 

Ὁ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει Ὑστάσπαν στρά- 8 
τευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ ᾿Ελλήσποντον. 

ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν ὁ ᾿Αδούσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν 
ἧπερ ὃ Ὑστάσπας προῴώχετο, ὅπως μᾶλλον πείϑοιντο 

τῷ Ὑστάσπα, ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προσιόν. οἵ 9 

μὲν οὖν Ἕλληνες οἵ ἐπὶ ϑαλάττῃ οἰκοῦντες πολλὰ 
δῶρα δόντες διεπράξαντο ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρ- 

βάρους μὴ δέχεσθαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρα- 

τεύειν ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι. ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν 10 
βασιλεὺς παρεσκευάζετο μὲν ὡς καϑέξων τὰ ἐρυμνὰ 

καὶ οὐ πεισόμενος. καὶ παρήγγελλεν οὕτως" ἐπεὶ δὲ 
17" 
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ἀφίσταντο αὐτοῦ οὗ ὕπαρχοι καὶ ἔρημος ἐγίγνετο, τε- 
λευτῶν εἰς χεῖρας ἦλϑεν Ὑστάσπα ἐπὶ τῇ Κύρου δίκῃ. 
καὶ ὃ Ὑστάσπας καταλιπὼν ἐν ταῖς ἄκραις ἰσχυρὰς 
Περσῶν φρουρὰς ἀπήει ἄγων σὺν τοῖς ἑαυτοῦ καὶ 

11: Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ πελταστάς. ὃ δὲ Κῦρος 

ἐπέστελλεν ᾿Αδουσίῳ συμμίξαντα πρὸς Ὑστάσπαν τοὺς 

μὲν ἑλομένους Φρυγῶν τὰ σφέτερα σὺν τοῖς ὅπλοις 
ἄγειν, τοὺς δὲ ἐπιϑυμήσαντας πολεμεῖν τούτων ἀφελο- 

μένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδόνας ἔχοντας 

πάντας κελεύειν ἕπεσϑαι. 

12 Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο 
ἐχ Σάρδεων, φρουρὰν μὲν πεξὴν καταλιπὼν πολλὴν 

ἐν Σάρδεσι. Κροῖσον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμά- 
ἕας πολλῶν καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ 
ὁ Κροῖσος γεγραμμένα ἔχων ἀκριβῶς ὅσα ἐν ἑκάστῃ 
ἣν τῇ ἁμάξῃ" καὶ διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα εἶπε, ; 
Ταῦτ᾽, ἔφη, ἔχων, ὦ Κῦρε, εἴσει τόν τέ σοι ὀρϑῶς 

18 ἀποδιδόντα ἃ ἄγει καὶ τὸν μή. καὶ ὁ Κῦρος ἔλεξεν, 
᾿Αλλὰ σὺ μὲν καλῶς ποιεῖς, ὦ Κροῖσε, προνοῶν" ἔμοι- 
γε μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματα οἵπερ καὶ ἔχειν αὐτὰ 
ἄξιοί εἰσιν ὥστε ἤν τι καὶ κλέψωσι,. τῶν ἑαυτῶν 
κλέψονται. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἔδωκε τὰ γράμματα 
τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπι- 

Ἱάτρόπων οἵ τε σᾶ αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν οἵ τὲ μή. ἦγε 
δὲ χαὶ Μυδῶν οὺς μὲν ἑώρα καλλωπιξομένους καὶ 
ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ ἅρμασι καὶ πάντα πειρωμένους 

ποιεῖν ὅ,τι ὥοντο αὐτῷ χαριεῖσϑαι. τούτους μὲν σὺν 
τοῖς ὅπλοις οὺς δὲ ἑώρα ἀχαρίτως ἑπομένους, τοὺς 

μὲν ἵππους αὐτῶν παρέδωκε Πέρσαις τοῖς πρώτοις 

συστρατευομένοις, τὰ δὲ ὅπλα κατέκαυσε" σφενδόνας 
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ὃὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἔχοντας ἕπεσϑαι. καὶ πάν- 1ῦ 
τας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γενομένων σφεν- 
δονᾶν ἠνάγκαζε μελετᾶν. νομίζων τοῦτο τὸ ὅπλον 

δουλικώτατον εἶναι" σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει μάλα 
ἔστιν ἔνϑα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παρόντες, 

αὐτοὶ δὲ καϑ᾽ αὑτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἵ πάντες σφενδονῆ- 

ται μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὅπλοις 

ἀγχεμάχοις. 
Προϊὼν δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μὲν 16 

Φρύγας τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ 

Καππαδόκας, ὑποχειρίους δ᾽ ἐποιήσατο ᾿Δραβίους. ἐξ- 

ὦπλισε δὲ ἀπὸ πάντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας 
οὐ μεῖον τετρακισμυρίους, πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν 
αἰχμαλώτων καὶ πᾶσι τοῖς συμμάχοις διέδωκε" καὶ 

πρὸς Βαβυλῶνα ἀφίκετο παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων. 
παμπόλλους δὲ τοξότας καὶ ἀκοντιστάς. σφενδονήτας 

δὲ ἀναριϑμήτους. 

᾿Επεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἦν ὃ Κῦρος, περιέστησε Υ. 
μὲν πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς 
περιήλαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαι- 
ρίοις τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεϑεάσατο τὰ τείχη. 3 
ἀπάγειν παρεσχευάσατο τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως" 

ἐξελθὼν δέ τις αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίϑεσϑαι μέλ- 

λοιὲν αὐτῶ, ὁπότε ἀπάγοι τὸ στράτευμα' καταϑεωμέ- 

νοις γάρ, ἔφη. αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσϑενὴς ἐδό- 

κει εἶναι ἡ φάλαγξ᾽ καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἦν οὕτως 
ἔχειν: περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος κυκλουμένοις ἀνάγκη ἦν 
ἐπ᾿ ὀλίγων τὸ βάϑος γενέσϑαι τὴν φάλαγγα. ἀκού- 8 
σας οὖν ὁ Κῦρος ταῦτα. στὰς κατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ 
στρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν παρήγγειλεν ἀπὸ τοῦ 
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ἄκρου ἑκατέρωθεν τοὺς ὁπλίτας ἀναπτύσδσοντας τὴν 

φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστηκὸς τοῦ στρατεύματος, 
ἕως γένοιτο ἑκατέρωϑεν τὸ ἄκρον κατ᾽ αὐτὸν καὶ 

ἀχατὰ τὸ μέσον. οὕτως οὖν ποιούντων οἵ τὲ μένοντες 

εὐθὺς ϑαρραλεώτεροι ἐγίγνοντο ἐπὶ διπλασίων τὸ βα- 
ϑος γιγνόμενοι, οἵ τ᾽ ἀπιόντες ὡσαύτως ϑαρραλεώτε- 

ρον" εὐθὺς γὰρ οἱ μένοντες (ἀντ᾽) αὐτῶν πρὸς τοὺς 

πολεμίους ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἑκατέρωϑεν 
συνῆψαν τὰ ἄκρα, ἔστησαν ἰσχυρότεροι γεγενημένοι, 

δ 3 ΄ Ἀ Ν ἯἍ δὴ “Τὰν 

οἵ τὲ ἀπεληλυϑότες διὰ τοὺς ἔμπροσϑεν, οἵ τ΄ ἔμπρο- 

5σϑὲεν διὰ τοὺς ὕπισϑεν προσγεγενημένους. ἀναπτυ- 

χϑείσης δ᾽ οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς πρώτους 
ἀρίστους εἶναι καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς 

κακίστους τετάχϑαι" ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις "αἱ 

πρὸς τὸ μάχεσϑαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσϑαι καὶ πρὸς 
Ἁ κ , Ἁ [ω δ - Ἁ Ἁ "- [ μ 

τὸ μὴ φεύγειν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἵ γυμνῆτες οἵ 

ἀπὸ τῶν κεράτων ἀεὶ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχον- 

τος τοσούτῳ ὅσῳ ἡ φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀνα- 

6 διπλουμένη. ἐπεὶ δὲ οὕτω συνεσπειράϑησαν, ἀπῇσαν, 
ξως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ τείχους. ἐπὶ πόδα" 
2 ᾿ Χ "0 - θοὸν» ΄ Ἁ »" Ἁ 

ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στραφέντες, καὶ τὸ μὲν 

πρῶτον ὀλίγα βήματα προϊόντες μετεβάλοντο ἐπ᾽ ἀσπί- 
᾿] ΟἿ λ ,} - , ᾿ Ω᾽ ᾿ 

δὰ χαὶ ἵσταντο πρὸς τὸ τεῖχος βλέποντες" ὅσῳ δὲ 
’ 5 ἡ ΄ Ν ΄ 

προσωτέρω ἑγίγνοντο, τόσῳ δὲ μανότερον μετεβάλλοντο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἶναι, συνεῖρον ἀπιόν- 
τες, ἔστ᾽ ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγένοντο. 

᾽ ᾿ ἃ ῇ κα 4 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὃ 

Κῦρος τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν, ἄνδρες σύμμαχοι, 
τεϑεάμεϑα μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν" ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν 

ἄν τις τείχη οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμαχόμενος 
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ἕλοι οὐκ ἐνορᾶν μοι δοχῶ᾽ ὅσῳ δὲ πλείους ἄνϑρωποι 
ἐν τῇ πόλει εἰσίν, ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, το- 
σούτῳ ἂν ϑᾶττον λιμῷ αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. εἰ 
μή τιν᾽ οὖν ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορ- 
χητέους φημὶ εἶναι τοὺς ἄνδρας. καὶ ὃ Χρυσάντας 8 
εἶπεν, Ὁ δὲ ποταμός. ἔφη, οὗτος οὐ διὰ μέσης τῆς 
πόλεως ῥεῖ πλάτος ἔχων πλεῖον ἢ ἐπὶ δύο στάδια; 
Ναὶ μὰ 47. ἔφη ὁ Γωβρύας, καὶ βάϑος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ 

ἂν δύο ἄνδρες ὃ ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ 
ὕδατος ὑπερέχοιεν: ὥστε τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα 
ἐστὶν ἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. καὶ ὃ Κῦρος, Ταῦτα 9 
μέν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα κρείττω ἐστὶ τῆς 
ἡμετέρας δυνάμεως" διαμετρησαμένους δὲ χρὴ ὡς τά- 

χιστα τὸ μέρος ἑκάστους ἡμῶν ὀρύττειν τάφρον ὡς 
πλατυτάτην καὶ βαϑυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῖν 

τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ κύκλῳ διαμετρήσας περὶ 10 

τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ 

ποταμοῦ, ὥρυττεν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τοῦ τείχους τάφρον 

ὑπερμεγέϑη, καὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον πρὸς ἑαυτούς. 
καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ ὠκοδόμει, τι 
φοίνιξι ϑεμελιώσας οὐ μεῖον ἢ πλεϑριαίοις" --- Οεἰσὶ 
γὰρ καὶ μείξονες ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες --“ 

καὶ γὰρ δὴ πιεζόμενοι οὗ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω 
κυρτοῦνται, ὥσπερ οἵ ὄνοι οἵ χανϑήλιοι" τούτους δ᾽ 12 

ὑπετίϑει τούτου ἕνεκα [ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πο- 

λιορκήσειν παρασκχευαξζομένῳ)]. ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὃ 

ποταμὸς εἰς τὴν τάφρον, μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους. 
ἀνίστη δὲ καὶ ἄλλους πολλοὺς πύργους ἐπὶ τῆς ἀμβο- 
λάδος γῆς, ὅπως ὅτι πλεῖστα φυλακτήρια εἴη. οἱ μὲν 18 
δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" οἵ δ᾽ ἐν τῷ τείχει κατεγέλων τῆς 
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πολιορκίας. ὡς ἔχοντες τἀπιτήδεια πλέον ἢ εἴκοσιν ἐτῶν. 

ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατένειμε 
δώδεχα μέρη, ὡς μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον τὸ μέρος 

Ἱάφυλάξον. οἵ δὲ αὖ Βαβυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα 
πολὺ ἔτει μᾶλλον κατεγέλων, ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς 

Φρύγες καὶ “υδοὶ καὶ ᾿ράβιοι καὶ Καππαδόκάι φυλά- 

ξἕοιεν, οὺς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμενεστέφους εἶναι 

ἢ Πέρσαις. 
1 Καὶ αἵ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμέναι ἦσαν. ὁ δὲ 

Κῦρος ἐπειδὴ ἑορτὴν τοιαύτην ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἤκου- 

σεν εἶναι, ἐν ἧ πάντες. Βαβυλώνιοι ὕλην τὴν νύχτα 
πίνουσι καὶ κωμάξουσιν, ἐν ταύτῃ, ἐπειδὴ τάχιστα 

συνεσχότασε. λαβὼν πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνεστόμωσε 

τθτὰς τάφρους πρὸς τὸν ποταμόν. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, 

τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρεν ἐν τῇ νυκτί, ἡ δὲ 
διὰ τῆς πόλεως τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνϑιρώ- 

τ ποις ἐγίγνετο. ὡς δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορ- 
σύνετο, παρηγγύησεν ὃ Κῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ 

πεζῶν καὶ ἱππέων εἰς δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρ- 
εἴναι πρὸς αὐτόν, τοὺς ὃὲ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ 

18 οὐρὰν τούτων ἕπεσϑαι ἧπερ πρόσϑεν τεταγμένους. οἵ 
ὲν δὴ παρῆσαν" ὃ δὲ καταβιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ 

ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ πεξοὺς καὶ ἱππέας. ἐκχέ- 

λευόσε σκέψασϑαι εἰ πορεύσιμον εἴη τὸ ἔδαφος τοῦ 
19 ποταμοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πορεύσιμον εἴη, ἐν- 

ταῦϑα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν πεζῶν καὶ 

ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 

20 ἄνδρες, ἔφη, φίλοι, ὃ μὲν ποταμὸς ἡμῖν παρακε- 
χώρηκε τῆς εἰς τὴν πόλιν ὁδοῦ. ἡμεῖς δὲ ϑαρροῦν- 
τες εἰσίωμεν μηδὲν φοβούμενοι εἴσω, ἐννοούμενοι ὅτε 
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οὗτοι ἐφ᾽ οὺς νῦν πορευσόμεθα ἐκεῖνοί εἰσιν ος 
ἡμεῖς καὶ συμμάχους πρὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρη- 

γορότας ἅπαντας καὶ νήφοντας καὶ ἐξωπλισμένους 

καὶ συντεταγμένους ἐνικῶμεν" νῦν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 21 

ἴμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καϑεύδουσι, πολλοὶ δ᾽ 
αὐτῶν μεϑύουσι,. πάντες δ᾽ ἀσύντακχτοί εἰσιν" ὅταν 

ὃὲ αἴσθωνται ἡμᾶς ἔνδον ὄντας. πολὺ ἔτι μᾶλλον 
ἢ νῦν ἀχρεῖοι ἔσονται ὑπὸ τοῦ ἐχπεπλῆχϑαι. εἰ δέ 22 

τις τοῦτο ἐννοεῖται, ὃ δὴ λέγεται φοβερὸν εἶναι τοῖς 

εἰς πόλιν εἰσιοῦσι. μὴ ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβάντες βάλλω- 

σιν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, τοῦτο μάλιστα ϑαρρεῖτε" ἢν γὰρ 

ἀναβῶσέ τινες ἐπὶ τὰς οἰκίας, ἔχομεν σύμμαχον ϑεὸν 

Ἥφαιστον. εὔφλεχτα δὲ τὰ πρόϑυρα αὐτῶν, φοίνικος 
μὲν αἵ ϑύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεκκαύματι 
κεχριμέναι. ἡμεῖς δὲ αὖ πολλὴν δᾷδα ἔχομεν, ἣ ταχὺ 28 
πολὺ πῦρ τέξεται. πολλὴν δὲ πίτταν καὶ στυππεῖον. 
ἃ ταχὺ παρακαλεῖ πολλὴν φλόγα" ὥστε ἀνάγκην εἶναι 
ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ κατα- 
κεκαῦσϑαι. ἀλλ᾽ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὅπλα" ἡγήσομαι 24 
ὃὲ ἐγὼ σὺν τοῖς ϑεοῖς. ὑμεῖς δ᾽, ἔφη. ὦ Γαδάτα καὶ 
Γωβρύα, δείκνυτε τὰς ὁδούς" ἴστε γάρ᾽' ὅταν δ᾽ ἐντὸς 
γενώμεϑα, τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. Καὶ δῦ 

μήν. ἔφασαν οἵ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη 
ϑαυμαστὸν εἰ καὶ ἄκλειστοι αἵ πύλαι αἷ τοῦ βασι- 

λείου εἶεν ὡς ἐν κώμῳ᾽' δειπνεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα 

τῇδε τῇ νυκτί. φυλακῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευ- 
ξόμεϑα᾽ ἔστι γὰρ ἀεὶ τεταγμένη. Οὐκ ἂν μέλλειν δέοι, 

ἔφη ὃ Κῦρος. ἀλλ᾽ ἰέναι, ἵνα ἀπαραδσχεύους ὡς μάλι- 

στα λάβωμεν τοὺς ἄνδρας. 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἐρρήϑη. ἐπορεύοντο᾽' τῶν δὲ ἀπαν- 20 
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τώντων οἵ μὲν ἀπέϑνησκον παιόμενοι, οἵ δὲ ἔφευγον 
πάλιν εἴσω, οἵ δὲ ἐβόων" οἵ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν 
συνεβόων αὐτοῖς, ὡς κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί" καὶ 

ἰόντες ἣ ἐδύναντο [ὡς] τάχιστα ἐπὶ τοῖς βασιλείοις 

21 ἐγένοντο. καὶ οὗ μὲν σὺν τῷ Γωβρύᾳ καὶ Γαδάτα 
τεταγμένοι κεχλειμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας τοῦ βα- 

σιλείου: οἵ δὲ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχϑέντες ἐπεισπί- 

πτουσιν αὐτοῖς πίνουσι πρὸς φῶς πολύ, καὶ εὐϑὺς 

28 ὡς πολεμίοις ἐχρῶντο αὐτοῖς. ὡς δὲ χραυγὴ καὶ κτύ- 

πος ἐγίγνετο, αἰσϑόμενοι οἵ ἔνδον τοῦ ϑορύβου, κελεύ- 

ὅαντος τοῦ βασιλέως σκέψασϑαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, 

29 ἐκϑέουσί τινες ἀνοίξαντες τὰς πύλας. οἵ δ᾽ ἀμφὶ τὸν 

Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς πύλας χαλώσας εἰσπίπτουσι καὶ 

τοῖς πάλιν φεύγουσιν εἴσω ἐφεπόμενοι καὶ παίοντες 

ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βασιλέα" καὶ ἤδη ἑστηκότα αὖ- 
80 τὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν ἀκινάκην εὑρίσκουσι. καὶ 

τοῦτον μὲν οἵ σὺν Γαδάτᾳ καὶ Γωβρύᾳ ἐχειροῦντο" 
καὶ οἵ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέϑνησχον, ὁ μὲν προβαλόμενός 
τι, ὃ δὲ φεύγων, ὃ δέ γε καὶ ἀμυνόμενος. ὅτῳ ἐδύ- 

ϑΙνατο. ὁ δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς τῶν ἱππέων τάξεις 

κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὺς μὲν ἔξω λαμβάνοιεν 
κατακαΐίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν τοὺς 

συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν" εἰ δέ τις ἔξω λη- 

φϑείη, ὅτι ϑανατώσοιτο. 
3.9.3 Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γω- 

βρύας ἧκον" καὶ ϑεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι 
τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ 

Κύρου κατεφίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δα- 

88 χρύοντες ἅμα χαρᾷ [καὶ εὐφραινόμενοι]. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα 
ἐγένετο καὶ ἤσϑοντο οἱ τὰς ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκυῖάαν 



ΒΎΥΗ, ὌΒΡΟΥΤ 201 

τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βασιλέα τεϑνηκότα, παραδιδόασι 

καὶ τὰς ἄκρας. ὁ δὲ Κῦρος τὰς μὲν ἄκρας εὐϑὺς 84 

παρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ φρουροὺς εἰς 
ταύτας ἀνέπεμπε, τοὺς δὲ τεϑνηκότας ϑάπτειν ἐφῆκε 

τοῖς προσήκουσι" τοὺς ὃὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέλευ- 
σεν ἀποφέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους" ὅπου 
δὲ ληφϑήσοιτο ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντες 

οἱ ἔνδον ἀποθανοῖντο. οἵ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ 
Κῦρος ταῦτα μὲν εἰς τὰς ἄκρας κατέϑετο, ὡς εἴη 
ἕτοιμα, εἴ τί ποτε δέοι χρῆσϑαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρα- 88 

χτο, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώ- 
του τῆς πόλεως οὔσης ἀκροϑίνια τοῖς ϑεοῖς καὶ τεμένη 

ἐχέλευσεν ἐξελεῖν᾽ ἐκ τούτου δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου 

καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ κοινῶνας ἐνόμιξε τῶν κατα- 
πεπραγμένων" οὕτω δὲ διένειμεν ὥσπερ ἐδέδοχτο τὰ 
χράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, 

διδάσχειν προσιόντας ἐκέλευε. προεῖπε δὲ Βαβυλω- 86 
νίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάξεσϑαι καὶ τοὺς δασμοὺς ἀπο- 

φέρειν καὶ ϑεραπεύειν τούτους οἷς ἕχαστοι αὐτῶν 

ἐδόϑησαν' Πέρσας δὲ τοὺς κοινῶνας καὶ τῶν συμμά- 

χῶν ὅσοι μένειν ἡροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς δεσπότας ὧν 

ἔλαβον προηγόρευε διαλέγεσϑαι. 

Ἔκ δὲ τούτου ἐπιϑυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευά- 831 
σασϑαι καὶ αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν 
αὐτῷ τοῦτο σὺν τῇ τῶν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, ὡς ὅτι 

ἥκιστα ἂν ἐπιφϑόνως σπάνιός τε καὶ σεμνὸς φανείη. 
ὧδε οὖν ἐμηχανᾶτο τοῦτο. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὅπου 
ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι προσεδέχετο τὸν βουλόμενον 
λέγειν τι καὶ ἀποχρινάμενος ἀπέπεμπεν. οἵ δ᾽ ἄν- 38 
ϑρωώποι ὡς ἔγνωσαν ὅτι προσδέχοιτο, ἧκον ἀμήχανοι 
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τὸ πλῆϑος" καὶ ὠϑουμένων περὶ τοῦ προσελϑεῖν μη- 
89 χανή τε πολλὴ καὶ μάχη ἦν. οἱ δὲ ὑπηρέται ὡς ἐδύ- 

ναντὸ διαχρίναντας προσίεσαν. ὁπότε δέ τις καὶ τῶν 

φίλων διωδάμενος τὸν ὄχλον προφανείη. προτείνων 

ὁ Κῦρος τὴν χεῖρα προδήγετο αὐτοὺς καὶ οὕτως ἔλε- 

γεν" ᾿άνδρες φίλοι, περιμένετε. ἕως (ἂν) τὸν ὄχλον 
διωσώμεϑα" ἔπειτα δὲ καϑ'᾽ ἡσυχίαν συγγενησόμεϑα. 

οὗ μὲν δὴ φίλοι περιέμενον. ὃ δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ 
πλείων ἐπέρρει, ὥστ᾽ ἔφϑασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν 

40 τοῖς φίλοις αὐτὸν σχολάσαι καὶ συγγενέσϑαι. οὕτω 
δὴ ὁ Κῦρος λέγει, “Ὥρα, ἔφη. ὦ ἄνδρες. νῦν μὲν [και- 
οὺς] διαλυϑῆναι" αὔριον δὲ πρὼ ἔλθετε" καὶ γὰρ ἐγὼ 
βούλομαι ὑμῖν τι διαλεχϑῆναι. ἀκούσαντες ταῦτα οἵ 

φίλοι ἄσμενοι ὥχοντο ἀποϑέοντες, δίκην δεδωκότες 

ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων. καὶ τότε μὲν οὕτως 

ἐκοιμήϑησαν. 

41 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Κῦρος παρῆν εἰς τὸ αὐτὸ 
χωρίον, ἀνθρώπων δὲ πολὺ πλεῖον πλῆϑος περιειστή- 
κει βουλομένων προσιέναι. καὶ πολὺ πρότερον ἢ οἵ 

φίλοι παρῆσαν. ὁ οὖν Κῦρος περιστησάμενος τῶν 
ξυστοφόρων Περσῶν κύκλον μέγαν εἶπε μηδένα παρ- 

ιέναι ἢ τοὺς φίλους τὲ καὶ ἄρχοντας τῶν Περσῶν τε 

42 χαὶ τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οὗτοι, ἔλεξεν 
ὁ Κῦρος αὐτοῖς τοιάδε. ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι. 
τοῖς μὲν ϑεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμψασϑαι τὸ μὴ 
οὐχὶ μέχρι τοῦδε πάντα ὅσα ηὐχόμεϑα καταπεπραχέ- 

ναι εἰ μέντοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα πράττειν 

ὥστε μὴ οἷόν τ᾿ εἶναι μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν 
μήτε μετὰ τῶν φίλων εὐφρανϑῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν 

ἀϑταύτην τὴν εὐδαιμονίαν κελεύω. ἐνενοήσατε γάρ. 
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ἔφη, καὶ χϑὲς δήπου ὅτι ἕωϑεν ἀρξάμενοι ἀκούειν 
τῶν προσιόντων οὐκ ἐλήξαμεν πρόσϑεν ἑσπέρας" καὶ 
νῦν ὁρᾶτε τούτους ἄλλους πλείονας τῶν χϑὲς παρόντας 

ὡς πράγματα ἡμῖν παρέξοντας. εἰ οὖν τις τούτοις 44 
ὑφέξει ἑαυτόν. λογίζομαι μιχρὸν μέν τι ὑμῖν μέρος 
ἐμοῦ μετεσόμενον. μικρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν" ἐμαυτοῦ 

μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι μετέσται. ἔτι 45 

δ᾽, ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πρᾶγμα, ἐγὼ γὰρ δήπου 

ὑμῖν μὲν ὥσπερ εἰχὸς διάκειμαι" τούτων δὲ τῶν περιε- 
στηκότων ἤ τινα ἢ οὐδένα οἶδα, καὶ οὗτοι πάντες οὕτω 
παρεσχευασμένοι εἰσὶν ὡς, ἢν νικῶσιν ὑμᾶς ὠϑοῦντες, 

πρότεροι ἃ βούλονται ὑμῶν παρ᾽ ἐμοῦ διαπραξόμενοι. 
ἐγὼ δὲ ἠξίουν τοὺς τοιούτους, εἴ τίς τι ἐμοῦ δέοιτο, 
ϑεραπεύειν ὑμᾶς τοὺς ἐμοὺς φίλους δεομένους προς- 

αγωγῆς. ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις, τί δῆτα οὐχ οὕτως 46 
ἐξ ἀρχῆς παρεσχευασάμην, ἀλλὰ παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ 

ἐμαυτόν. ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοιαῦτα ἐγίγνωσκον 

ὄντα ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα μήτε τῷ 

εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τῷ πράττειν ὃν καιρὸς ἢ" τοὺς δὲ 
σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιξον ὧν δεῖ 
πραχϑῆναι παριέναι. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὃ φιλοπονώ- 41 
τατος πόλεμος ἀναπέπαυται, δοκεῖ μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ 

ἀναπαύσεώς τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν. ὡς οὖν ἐμοῦ 

ἀποροῦντος ὅ,τι ἂν τύχοιμι ποιῶν ὥστε καλῶς ἔχειν 

τά τε ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπι- 
μέλεσϑαι, συμβουλευέτω ὅ.τε τις ὁρᾷ συμφορώτατον. 

. Κῦρος μὲν οὕτως εἶπεν" ἀνίσταται δ᾽ ἐπ᾽’ αὐτῷ 48 

᾿Δρτάβαξος ὁ συγγενής ποτε φήσας εἶναι καὶ εἶπεν, 
Ἦ καλῶς, ἔφη. ἐποίησας, ὦ Κῦρε, ἄρξας τοῦ λόγου. 
ἐγὼ γὰρ ἔτι νέου μὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπε- 
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ϑύμουν φίλος γενέσϑαι, ὁρῶν δέ σε οὐδὲν δεόμενον 
49 ἐμοῦ κατώκνουν δοι προσιέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἔτυχές ποτὲ 

καὶ ἐμοῦ δεηϑεὶς [προϑύμως] ἐξαγγεῖλαι πρὸς Μήδους 

τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προϑύμως 

σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ ὅοι ἐδσοίμην καὶ ἐξέσοιτό 

μοι διαλέγεσϑαί σοι ὁπόσον χρόνον βουλοίμην. κἀκεῖνα 

δο μὲν δὴ ἐπράχϑη ὥστε σὲ ἐπαινεῖν. μετὰ τοῦτο Ὑρκά- 
νιον μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο καὶ μάλα πει- 

νῶσι συμμάχων" ὥστε μόνον οὐκ ἐν ταῖς ἀγκάλαις 
περιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ 

ἑάλω τὸ πολέμιον στρατόπεδον. οὐκ οἶμαι σχολή δοι 
δι: ἦν ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν: χαὶ ἐγώ δοι συνεγίψγνωσκον. ἐκ 

ὃὲ τούτου Γωβρύας ἡμῖν φίλος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαι- 

ρον" καὶ αὖϑις Γαδάτας" καὶ ἤδη ἔργον σοῦ ἦν μετα- 

λαβεῖν. ἐπεί γε μέντοι καὶ Σάκαι καὶ Καδούσιοι σύμ- 

μαχοι ἐγεγένηντο, ϑεραπεύειν εἰκότως ἔδει τούτους" 

δ καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐθεράπευον. ὡς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν 
ἔνϑεν ὡρμήϑημεν, ὁρῶν δὲ ἀμφ᾽ ἵππους ἔχοντα, 
ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανάς, ἡγούμην, ἐπεὶ ἀπὸ τού- 

τῶν δχολάσαις. τότε δὲ καὶ ἀμφ᾽ ἐμὲ ἕξειν σχολήν. 
ὥς γε μέντοι ἦλϑεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθρώ- 

πους ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσϑαι, ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέ- 
γιστα εἴη" εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν 
εἰδέναι ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφϑονία τῆς ἐμῆς καὶ [τῆς] 

ῦ8 σῆς συνουσίας. καὶ νῦν δὴ νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην 
μάχην καὶ Σάρδεις καὶ Κροῖσον ὑποχείριον ἔχομεν καὶ 
Βαβυλῶνα ἡρήκαμεν καὶ πάντας κατεστράμμεϑα, καὶ 

μὰ τὸν Μίϑρην ἐγώ τοι ἐχϑές, εἰ μὴ πολλοῖς διεπύ- 

κτευσα. οὐκ ἂν ἐδυνάμην δοι προσελθεῖν. ἐπεί γε 

μέντον ἐδεξιώσω μὲ καὶ παρὰ σοὶ ἐκέλευσας μένειν, 
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ἤδη περίβλεπτος ἦν. ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος καὶ ἄποτος 
διημέρευον. νῦν οὖν εἰ μὲν ἔσται πῃ ὅπως οἱ πλεί- ὕά 

στου ἄξιοι γεγενημένοι πλεῖστόν σου μέρος μεϑέξομεν" 

εἰ δὲ μή, πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν 
ἀπιέναι πάντας ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων. 

᾿Επὶ τούτῳ ἐγέλασε μὲν ὁ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί" δῦ 
Χρυσάντας δ᾽ ἀνέστη ὃ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿4λλὰ 

τὸ μὲν πρόσϑεν, ὦ Κῦρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ σαυ- 
τὸν παρεῖχες, δι᾿ ἅ τε αὐτὸς εἶπας καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς 
σοι μάλιστα ἦν ϑεραπευτέον. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν 
αὐτῶν ἕνεκα παρῆμεν" τὸ δὲ πλῆϑος ἔδει ἀνακτᾶσϑαι 

ἐκ παντὸς τρόπου, ὅπως ὅτι ἤδιστα συμπονεῖν καὶ συγ- 

κινδυνεύειν ἡμῖν ἐθέλοιεν. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τούτῳ τῷ ὅ9 

τρόπῳ μόνον ἄρχεις. ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀνακτᾶσϑαι δύνα- 
σαι οὺς καιρὸς εἴη, ἤδη καὶ οἰκίας δε τυχεῖν ἄξιον" ἢ τί 
ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος ἄμοιρος εἴης ἑστίας. 

οὗ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρώποις οὔτε ἥδιον 

οὔτε οἰκειότερόν ἐστιν οὐδέν; ἔπειτα δ΄. ἔφη. οὐκ ἂν 
οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύνεσϑαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῶμεν ἔξω καρ- 

τεροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίαις εἴημεν καὶ σοῦ δοκοίημεν 

πλεονεχτεῖν; ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, συνηγό- 81 
ρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. ἐκ τούτου δὴ εἰσέρ- 
χεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα 
ἐνταῦϑ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλϑεν ὁ Κῦρος. 

πρῶτον μὲν ᾿Ἑστίᾳ ἔϑυσεν, ἔπειτα Ζιὶ βασιλεῖ καὶ εἴ 
τινι ἄλλῳ ϑεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο. 

Ποιήσας δὲ ταῦτα τἄλλα ἤδη ἤρχετο διοικεῖν. δ8 

ἐννοῶν δὲ τὸ αὑτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν 
πολλῶν ἀνθρώπων, παρασκευάξοιτο δὲ οἰχεῖν ἐν πό- 
λει τῇ μεγίστῃ τῶν φανερῶν, αὕτη δ᾽ οὕτως ἔχοι αὐτῷ 
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ὡς πολεμιωτάτη ἂν γένοιτο ἀνδρὶ πόλις, ταῦτα δὴ λο- 

γιξόμενος φυλακῆς περὶ τὸ σῶμα ἡγήσατο δεῖσϑαι. 

ὅθ γνοὺς δ᾽ ὅτε οὐδαμοῦ ἄνθρωποι εὐχειρωτότεροί εἰσιν 

ἢ ἐν σίτοις καὶ ποτοῖς καὶ λουτροῖς καὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, 
ἐσχόπει τίνας ἂν ἐν τούτοις περὶ ἑαυτὸν πιστοτάτους 

ἔχοι. ἐνόμισε δὲ μὴ ἂν γενέσϑαι ποτὲ πιστὸν ἄνϑρω- 

πον ὅστις ἄλλον μᾶλλον φιλήδσοι τοῦ τῆς φυλακῆς 

600 δεομένου. τοὺς μὲν οὖν ἔχοντας παῖδας ἢ γυναῖχας 

συναρμοττούσας ἢ παιδικὰ ἔγνω φύσει ἂν ἠναγκάσϑαι 

ταῦτα μάλιστα φιλεῖν" τοὺς δ᾽ εὐνούχους ὁρῶν πάντων 

τούτων στερομένους ἡγήσατο τούτους ἂν περὶ πλείστου 

ποιεῖσθαι οἵτινες δύναιντο πλουτίξειν μάλιστα αὐτοὺς 

χαὶ βοηϑεῖν, εἴ τι ἀδικοῖντο, καὶ τιμὰς περιάπτειν 

αὐτοῖς τούτοις δ᾽ εὐεργετοῦντα ὑπερβάλλειν αὐτὸν 

θ1 οὐδέν᾽ ἂν ἡγεῖτο δύνασϑαι. πρὸς δὲ τούτοις ἄδοξοι 

ὄντες οἵ εὐνοῦχοι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ διὰ 

τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου προσδέονται" οὐδεὶς γὰρ 
ἀνὴρ ὅστις οὐκ ἂν ἀξιώσειεν εὐνούχου πλέον ἔχειν ἐν 

παντί, εἰ μή τι ἄλλο κρεῖττον ἀπείργοι" δεσπότῃ δὲ 
πιστὸν ὄντα οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν καὶ τὸν εὐνοῦχον. 

602 ὃ δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηϑείη, ἀνάλκιδας τοὺς εὐνούχους 

γίγνεσϑαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. ἐτεκμαίρετο δὲ 
καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ξῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἵπποι ἐκ- 
τεμνόμενοι τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίζειν ἀποπαύονται, 
πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τὲ ταῦροι 

ἐχτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειϑεῖν ὑφίεν- 
ται, τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάξεσϑαι οὐ στερίδσκονται, 

καὶ οἵ κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν τοὺς 

δεσπότας ἀποπαύονται ἐχτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ 
08 εἰς ϑήραν οὐδὲν κακίους γίγνονται. καὶ οἵ γε ἄνϑρω- 
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ποι ὡσαύτως ἠρεμέστεροι γίγνονται στερισκόμενοι ταύ- 

της τῆς ἐπιϑυμίας, οὐ μέντοι ἀμελέστεροί γε τῶν προο- 
ταττομένων, οὐδ᾽ ἧττόν τι ἱππικοί, οὐδὲ ἧττόν τι 
ἀκοντιστικοί, οὐδὲ ἧττον φιλότιμοι. κατάδηλοι δ᾽ 64 
ἐγίγνοντο καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ϑήραις ὅτι 

ἔσωξον τὸ φιλόνικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. τοῦ δὲ πιστοὶ 

εἶναι ἐν τῇ φϑορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσανον 
ἐδίδοσαν" οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο ἐν 

ταῖς δεσποτικαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. εἰ δέ τι ἄρα θὅ 

τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσϑαι δοκοῦσιν, ὃ σίδηρος 

ἀνισοῖ τοὺς ἀσϑενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ. ταῦτα 

δὴ γιγνώσκων ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν πάντας τοὺς 

περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ϑεραπευτῆρας ἐποιήσατο εὐνούχους. 

Ἡγησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν φυλακὴν 60 
ταύτην πρὸς τὸ πλῆϑος τῶν δυσμενῶς ἐχόντων, ἐσκό- 

πει τίνας τῶν ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον 
φύλακας λάβοι. εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κακοβιω- 61 

τάτους μὲν ὕντας διὰ πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ξῶντας 

διὰ τὴν τῆς χώρας τραχύτητα καὶ διὰ τὸ αὐτουργοὺς 

εἶναι, τούτους ἐνόμισε μάλιστ᾽ ἂν ἀγαπᾶν τὴν παρ᾽ 
ἑαυτῷ δίαιταν. λαμβάνει οὖν τούτων μυρίους δορυ- 68 

φόρους, οἱ κύχλῳ μὲν νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύλαττον 
περὶ τὰ βασίλεια, ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη" ὁπότε δὲ ἐξίοι 
ποι, ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. νομίσας 69 

δὲ καὶ Βαβυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανούς, 
εἶτ᾽ ἐπιδημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατέ- 
στησε καὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανούς" μισϑὸν δὲ 

καὶ τούτοις Βαβυλωνίους ἔταξε παρέχειν, βουλόμενος 

αὐτοὺς ὡς ἀμηχανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι 
καὶ εὐκαϑεκτότατοι εἶεν. 

ΧΟΠΟΡΕ. Οὑτορ. τθο. ἃ. Ηυρ 18 
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τὸ ΑὍτη μὲν δὴ ἡ περὶ αὐτόν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν 
Βαβυλῶνι τότε κατασταϑεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσα 
διαμένει. σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἣ πᾶσα ἀρχὴ κατ- 
ἔχοιτο καὶ ἄλλη ἔτι προσγίγνοιτο, ἡγήσατο τοὺς μισϑο- 

φόρους τούτους οὐ τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων 

εἶναι ὅσον ἐλάττονας" τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐγί- 

γνωσκε συνεχτέον εἶναι, οἵπερ σὺν τοῖς ϑεοῖς τὸ χρα- 
τεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως μὴ ἀνήσουσι τὴν 

τι τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. ὕπως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς 
δοκοίη, ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄριστα εἶναι 
οὕτως ἐμμένοιέν τε καὶ ἐπιμέλοιντο τῆς ἀρετῆς, συν- 
ἔλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπικαίριοι 
ἦσαν καὶ ἀξιοχρεώτατοι αὐτῷ ἐδόκουν κοινωνοὶ εἶναι 

72 καὶ πόνων καὶ ἀγαϑῶν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. 

'άνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν ϑεοῖς μεγί- 

στη χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίξομεν ἄξιοι 

εἶναι. νῦν μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ 
ἀγαϑὴν καὶ οἵτινες ταύτην ἐργαξόμενοι ϑρέψουσιν 
ἡμᾶς" ἔχομεν δὲ καὶ οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς. 

18 καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια 

ἔχειν. νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀΐδιός ἐστιν, 
ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ 
τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ χρήματα. οὔκουν 
ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ,τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ 

14 ἀφαιρήσεσϑε. ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. τὸ μέντοι ἐκ 

τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεϑα ἐπὶ 
ῥαδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάϑειαν, 
οὗ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀϑλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως 
βιοτεύειν ἡδυπάϑειαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους 

ἡμῖν αὐτοῖς ἔσεσϑαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαϑῶν 
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στερήσεσϑαι. οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαϑοὺς. ἄνδρας γενέσϑαι τὸ 

τοῦτο ἀρκεῖ ὥστε καὶ διατελεῖν, ἢν μή τις αὐτοῦ διὰ 
τέλους ἐπιμέληται" ἀλλὰ ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 
ἀμεληϑεῖσαι μείονος ἄξιαι γίγνονται καὶ τὰ σώματά γε 

τὰ εὖ ἔχοντα, ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ῥαδιουργίαν, 
πονήρως πάλιν ἔχει, οὕτω καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ 
ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλκή, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν 
ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τὴν πονηρίαν πάλιν τρέπεται. 

οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι 16 
αὑτούς. μέγα μὲν γὰρ οἶμαι ἔργον καὶ τὸ ἀρχὴν κατα- 
πρᾶξαι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖζον τὸ λαβόντα διασώσασϑαι. 
τὸ μὲν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον παρασχο- 
μένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐκέτι τοῦτο 
ἄνευ σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄνευ ἐγχρατείας οὐδ᾽ ἄνευ 
πολλῆς ἐπιμελείας γίγνεται. ἃ χρὴ γιγνώσκοντας νῦν τ 

πολὺ μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἀρετὴν ἢ πρὶν τάδε τἀγαϑὰ 
κτήσασϑαι, εὖ εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ. τότε 

πλεῖστοι καὶ φϑονοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ πολέμιοι 
γίγνονται, ἄλλως τε κἂν παρ᾽ ἀκόντων τά τε κτήματα 
καὶ τὴν ϑεραπείαν ὥσπερ ἡμεῖς ἔχῃ. τοὺς μὲν οὖν 
ϑεοὺς οἴεσθαι χρὴ σὺν ἡμῖν ἔσεσθαι" οὐ γὰρ ἐπιβοῦ- 

λεύσαντες ἀδίκως ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπιβουλευϑέντες ἐτι- 

μωρησάμεϑα. τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο χράτιστον ἡμῖν 18 
αὐτοῖς παρασχευαστέον" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ βελτίονας 

ὄντας τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. ϑάλπους μὲν 
οὖν καὶ ψύχους καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων 
καὶ ὕπνου ἀνάγκη καὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι" μετα- 
διδόντας γε μέντοι πειρᾶσθαι δεῖ ἐν τούτοις πρῶ- 
τὸν βελτίονας αὐτῶν φαίνεσϑαι. πολεμικῆς δ᾽ ἐπι- 19 
στήμης καὶ μελέτης παντάπασιν οὐ μεταδοτέον τούτοις, 

185 
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οὕστινας ἐργάτας ἡμετέρους καὶ δασμοφόρους βουλό- 
μεϑα καταστήσασϑαι, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δεῖ τούτοις τοῖς 

ἀσκήμασι πλεονεκτεῖν, γιγνώσκοντας ὅτι ἐλευϑερίας 

ταῦτα ὄργανα καὶ εὐδαιμονίας οἵ ϑεοὶ τοῖς ἀνθρώποις 
ἀπέδειξαν" καὶ ὥσπερ γὲ ἐκείνους τὰ ὅπλα ἀφῃρήμεϑα, 

οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρήμους ὅπλων γίγνεσϑαι, 

εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὅπλων οὖσι 
τούτοις καὶ οἰκειότατά ἐστιν ὃν βούλωνται. εἰ δέ τις 

80 τοιαῦτα ἐννοεῖται, τί δῆτα ἡμῖν ὄφελος καταπρᾶξαι ὃ 

ἐπεϑυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν καὶ πεινῶντας 

καὶ διψῶντας καὶ πονοῦντας καὶ ἐπιμελομένους, ἐκεῖνο 

δεῖ καταμαϑεῖν ὅτι τοσούτῳ τἀγαϑὰ μᾶλλον εὐφραίνει 

ὅσῳ ἂν μᾶλλον προπονήσας τις ἐπ᾽ αὐτὰ ἴῃ" οἱ γὰρ 
πόνοι ὄψον τοῖς ἀγαϑοῖς᾽ ἄνευ δὲ τοῦ δεόμενον τυγ- 

χάνειν τινὸς οὐδὲν οὕτω πολυτελῶς παρασκευασϑ είη 

81 ἂν ὥσϑ᾽ ἡδὺ εἶναι. εἰ δὲ ὧν μὲν μάλιστα ἄνθρωποι 
ἐπιϑυμοῦσιν ὃ δαίμων ἡμῖν ταῦτα συμπαρεσκεύακεν, 

ὡς δ᾽ ὃν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο αὐτός τις αὑτῷ [ταῦτα] 

παρασκχευάσει, ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ τοσούτῳ πλεονεχτήδει 

τῶν ἐνδεεστέρων βίον ὡς πεινήσας τῶν ἡδίστων σίτων 

τεύξεται καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων ποτῶν ἀπολαύσε- 
ται καὶ δεηϑεὶς ἀναπαύσεως ὡς ἥδιστον ἀναπαύσεται. 

82 ὧν ἕνεχά φημι χρῆναι νῦν ἐπιταϑῆναι ἡμᾶς εἰς ἀν- 
δραγαϑίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαϑῶν ἧ ἄριστον καὶ ἥδι- 
στον ἀπολαύσωμεν καὶ ὅπως τοῦ πάντων χαλεπωτά- 
του ἄπειροι γενώμεϑα. οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαϑὰ 
οὕτω χαλεπὸν ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηϑῆναι λυπηρόν. 

88 ἐννοήσατε δὲ κἀκεῖνο τίνα πρόφασιν ἔχοντες ἂν προ- 
σιοίμεϑα κακίονες ἢ πρόσϑεν γενέσϑαι. πότερον ὅτι 

ἄρχομεν; ἀλλ᾽ οὐ δήπου τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων 
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πονηρότερον προσήκει εἶναι. ἀλλ᾽ ὅτι εὐδαιμονέστεροι 
δοχοῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἶναι; ἔπειτα τῇ εὐδαιμονίᾳ 
φήδει τις τὴν κακίαν ἐπιπρέπειν; ἀλλ᾽ ὅτι ἐπεὶ κεκτή- 
μεϑα δούλους, τούτους κολάσομεν, ἢν πονηροὶ ὦσι; 

χαὶ τί προσήκει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονηρίας ἕνεκα 84 

ἢ βλακείας ἄλλους κολάξειν; ἐννοεῖτε δὲ καὶ τοῦτο 
Ν ὅτε τρέφειν μὲν παρεσχευάσμεϑα πολλοὺς καὶ τῶν 
3 ἡμετέρων οἴχων φύλακας καὶ τῶν σωμάτων" αἰσχρὸν 

ὃξ πῶς οὐχ ἂν εἴη, εἰ δι᾿ ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς 
σωτηρίας οἰησόμεϑα χρῆναι τυγχάνειν. αὐτοὶ δὲ ἡμῖν 
αὐτοῖς οὐ δορυφορήσομεν; καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι 

ὅτε οὐκ ἔστιν ἄλλη φυλακὴ τοιαύτη οἵα αὐτόν τινα ᾿ 

καλὸν κἀγαϑὸν ὑπάρχειν" τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρομαρ- 
τεῖν" τῷ δ᾽ ἀρετῆς ἐρήμῳ οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἔχειν οὐδὲν 

προσήκει. τί οὖν φημι χρῆναι ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν 8ὅ 
ἀρετὴν ἀσκεῖν καὶ ποῦ τὴν μελέτην ποιεῖσϑαι; οὐδὲν 
καινόν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ 
τοῖς ἀρχείοις οἵ ὁμότιμοι διάγουσιν, οὕτω καὶ ἡμᾶς 
φημι χρῆναι ἐνθάδε ὄντας τοὺς ὁμοτίμους πάνϑ᾽ ὕσαπερ 
κἀκεῖ ἐπιτηδεύειν, καὶ ὑμᾶς τε ἐμὲ ὁρῶντας κατανοεῖν 
παρόντας εἰ ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω. ἐγώ τε ὑμᾶς 
χατανοῶν ϑεάσομαι, καὶ οὺς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ 
τἀγαϑὰ ἐπιτηδεύοντας. τούτους τιμήσω. καὶ τοὺς παῖ- 86 

δας δέ, οἱ ἂν ἡμῶν γίγνωνται, ἐνθάδε παιδεύωμεν᾽" 

αὐτοί τε γὰρ βελτίονες ἐσόμεϑα. βουλόμενοι τοῖς παισὶν 
ὡς βέλτιστα παραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν. οἵ 

τε παῖδες οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γέ- 
νοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν μήτε ὁρῶντες μήτε ἀκού- 
οντες, ἐν δὲ καλοῖς κἀγαϑοῖς ἐπιτηδεύμασι διημερεύοντες. 



Η. 

Ί, Κῦρος μὲν οὖν οὕτως εἶπεν" ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 
Χρυσάντας καὶ εἶπεν ὧδε. ᾿Αλλὰ πολλάκις μὲν δή, 
ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαϑὸς 
οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαϑοῦ" οἵ τε γὰρ πατέρες 
προνοοῦσι τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαϑὰ 

ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δοκεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν 

ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν" ὃ δέ 
μοι δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρῆν δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ 

5 πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. ἐννοήσατε γὰρ 
δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειϑομένων ἁλοίη" 

τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειϑομένων διαφυλαχϑείη" 
ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειϑούντων στράτευμα νίκης τύχοι" πῶς 

δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῶντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν 

ἄρξωνται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας βου- 
λεύεσϑαι" τί δ᾽ ἂν ἄλλο ἀγαϑὸν τελεσϑείη ὑπὸ μὴ 
πειϑομένων τοῖς κρείττοσι" ποῖαι δὲ πόλεις νομίμως ἂν 
οἰκήσειαν ἢ ποῖοι οἶκοι σωθϑείησαν πῶς δ᾽ ἂν νῆες 

8 ὅποι δεῖ ἀφίκοιντο" ἡμεῖς δὲ ὃ νῦν ἀγαϑὰ ἔχομεν διὰ 

τί ἄλλο μᾶλλον κατεπράξαμεν ἢ διὰ τὸ πείϑεσθαι τῷ 

ἄρχοντι; διὰ τοῦτο γὰρ καὶ νυχτὸς καὶ ἡμέρας ταχὺ 
μὲν ὅποι ἔδει παρεγιγνόμεϑα, ἀϑρόοι δὲ τῷ ἄρχοντι 

ἑπόμενον ἀνυπόστατοι ἦμεν, τῶν δ᾽ ἐπιταχϑέντων οὐ- 

δὲν ἡμιτελὲς κατελείπομεν. εἰ τοίνυν μέγιστον ἀγαϑὸν 
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τὸ πειϑαρχεῖν φαίνεται εἰς τὸ καταπράᾶττειν τἀγαϑά, 
οὕτως εὖ ἴστε ὅτι τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ εἰς τὸ διασώξειν 

ἃ δεῖ μέγιστον ἀγαϑόν ἐστι. καὶ πρόσϑεν μὲν δὴ 4 
πολλοὶ ἡμῶν ἦρχον μὲν οὐδενός, ἤρχοντο δέ" νῦν δὲ 

χατεσχεύασϑε οὕτω πάντες οὗ παρόντες ὥστε ἄρχετε 
οὗ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. ὥσπερ τοίνυν αὐτοὶ 

ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑμῖν, οὕτω καὶ αὐτοὶ πειϑώ- 
μεϑα οἷς ἂν ἡμᾶς καϑήκῃ. τοσοῦτον δὲ διαφέρειν 
δεῖ τῶν δούλων ὅσον οἵ μὲν δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δε- 

σπόταις ὑπηρετοῦσιν, ἡμᾶς δ᾽. εἴπερ ἀξιοῦμεν ἐλεύϑε- 

ροι εἶναι, ἑκόντας δεῖ ποιεῖν ὃ πλείστου ἄξιον φαίνεται 

εἶναι. εὑρήσετε δ᾽, ἔφη. καὶ ἔνϑα ἄνευ μοναρχίας 
πόλις οἰχεῖται, τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσαν 

πείϑεσϑαι ταύτην ἥκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκαζομένην 

ἀκούειν. παρῶμέν τε οὖν, ὥσπερ Κῦρος κελεύει, ἐπὶ ὕ 

τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσκῶμέν τε δι’ ὧν μάλιστα δυνησό- 

μεϑα κατέχειν ἃ δεῖ, παρέχωμέν τε ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆ- 
σϑαι Κύρῳ ὅ.τι ἂν δέῃ. καὶ τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι 
χρὴ ὅτι οὐ μὴ δυνήσεται Κῦρος εὑρεῖν ὅ,τι αὑτῷ μὲν 

ἐπ᾿ ἀγαϑῷ χρήσεται, ἡμῖν δὲ οὔ, ἐπείπερ τά γε αὐτὰ 

ἡμῖν συμφέρει καὶ οἵ αὐτοί εἰσιν ἡμῖν πολέμιοι. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντας, οὕτω δὴ καὶ ἄλ-θ 
λοι ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων 

συνεροῦντες᾽ καὶ ἔδοξε τοὺς ἐντίμους ἀεὶ παρεῖναι 

ἐπὶ ϑύρας καὶ παρέχειν αὑτοὺς χρῆσϑαι ὅ,τι ἂν βού- 
ληται, ἕως ἀφείη Κῦρος. ὡς δὲ τότε ἔδοξεν. οὕτω 

χαὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἷ κατὰ τὴν ᾿“σίαν ὑπὸ βασιλεῖ 
ὄντες, ϑεραπεύουσι τὰς τῶν ἀρχόντων ϑύρας. ὡς δ᾽ ἴ 

ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται Κῦρος καταστησάμενος εἰς τὸ 

διαφυλάττειν αὑτῷ τε καὶ Πέρσαις τὴν ἀρχήν, ταὐτὰ 
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καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλεῖς νόμιμα ἔτι καὶ νῦν δια- 
8 τελοῦσι ποιοῦντες. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ταῦτα ὥσπερ καὶ 

τἄλλα᾽ ὅταν μὲν ὃ ἐπιστάτης βελτίων γένηται, καϑα- 
ρώτερον τὰ νόμιμα πράττεται" ὅταν δὲ χείρων, φαυ- 
λότερον. ἐφοίτων μὲν οὖν ἐπὶ τὰς ϑύρας Κύρου οἵ 
ἔντιμοι σὺν τοῖς ἵπποις καὶ ταῖς αἰχμαῖς, συνδόξαν 
πᾶσι τοῖς ἀρίστοις τῶν συγκαταστρεψαμένων τὴν ἀρχήν. 

9 Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τἄλλα καϑίστη ἄλλους ἐπιμελη- 

τάς. καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προσόδων ἀποδεκχτῆρες καὶ 
δαπανημάτων δοτῆρες καὶ ἔργων ἐπιστάται καὶ κτη- 

μάτων φύλακες καὶ τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων 

ἐπιμεληταί: καὶ ἵππων δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελητὰς καϑ- 
ίστη οὃς ἐνόμιξε καὶ ταῦτα τὰ βοσκήματα βέλτιστ᾽ ἂν 

10 παρέχειν αὑτῷ χρῆσϑαι. οὺὃς δὲ συμφύλακας τῆς εὐ- 
δαιμονίας οὗ ὦετο χρῆναι ἔχειν, τούτους ὅπως ὡς 

βέλτιστοι ἔσοιντο οὐκέτι τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἄλ- 

λοις προσέταττεν. ἀλλ᾽ αὑτοῦ ἐνόμιξε τοῦτο ἔργον 

εἶναι. ἤδει γὰρ ὅτι, εἴ τι μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ τού- 
τῶν αὐτῷ καὶ παραστάτας καὶ ἐπιστάτας ληπτέον εἴη, 

σὺν οἷσπερ οἱ μέγιστοι κίνδυνοι" καὶ ταξιάρχους δὲ 
χαὶ πεζῶν καὶ ἱππέων ἐγίγνωσκεν ἐκ τούτων κατα- 

11 στατέον εἶναι. εἰ δὲ δέοι καὶ στρατηγῶν που ἄνευ 

αὐτοῦ, ἤδει ὅτι ἐκ τούτων πεμπτέον εἴη" καὶ πόλεων 
ὃὲ καὶ ὅλων ἐθνῶν φύλαξι καὶ δατράπαις ἤδει ὅτι 
τούτων τισὶν εἴη χρηστέον καὶ πρέσβεις γε τούτων 
τινὰς πεμπτέον, ὕπερ ἐν τοῖς μεγίστοις ἡγεῖτο εἶναι 

12 εἰς τὸ ἄνευ πολέμου τυγχάνειν ὧν δέοιτο. μὴ ὄντων 

μὲν οὖν οἵων δεῖ δι’ ὧν αἵ μέγισται καὶ πλεῖσται 
πράξεις ἔμελλον εἶναι, κακῶς ἡγεῖτο τὰ αὑτοῦ ἕξειν. 

εἰ δ᾽ οὗτοι εἶεν οἵους δέοι, πάντα ἐνόμιξε καλῶς ἔδε- 

ΜΝ λυ»... 
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σϑαι. ἐνέδυ μὲν οὖν οὕτω γνοὺς εἰς ταύτην τὴν 

ἐπιμέλειαν. ἐνόμιξε δὲ τὴν αὐτὴν καὶ αὑτῷ ἄσκησιν 

εἶναι τῆς ἀρετῆς. οὐ γὰρ ᾧετο οἷόν τε εἶναι μὴ αὐ- 
τόν τινα ὄντα οἷον δεῖ ἄλλους παρορμᾶν ἐπὶ τὰ καλὰ 
χαὶ ἀγαϑὰ ἔργα. ὡς δὲ ταῦτα διενοήϑη, ἡγήσατο 18 

σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἰ μέλλοι δυνήσεσϑαι τῶν κρατί- 

στῶν ἐπιμέλεσθαι. τὸ μὲν οὖν προσόδων ἀμελεῖν οὐχ 
οἷόν τε ἐνόμιξεν εἶναι, προνοῶν ὅτι πολλὰ καὶ τελεῖν 
ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀρχήν᾽ τὸ δ᾽ αὖ πολλῶν 
κτημάτων ὄντων ἀμφὶ ταῦτα αὐτὸν ἀεὶ ἔχειν ἤδει ὅτι 

ἀσχολίαν παρέξοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμέλεσϑαι. 

οὕτω δὴ σκοπῶν, ὅπως ἂν τά τὲ οἰχονομικὰ καλῶς 14 

ἔχοι καὶ ἡ σχολὴ γένοιτο, κατενόησέ πως τὴν στρα- 
τιωτικὴν σύνταξιν. ὡς γὰρ τὰ πολλὰ δεκάδαρχοι μὲν 
δεκαδέων ἐπιμέλονται, λοχαγοὶ δὲ δεκαδάρχων. χιλί- 

αρχοι δὲ λοχαγῶν, μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων, καὶ οὕτως 

οὐδεὶς ἀτημέλητος γίγνεται, οὐδ᾽ ἢν πάνυ πολλαὶ μυ- 

ριάδες ἀνθρώπων ὧσι, καὶ ὅταν ὃ στρατηγὸς βούλη- 

ται χρήσασϑαί τι τῇ στρατιᾷ, ἀρκεῖ ἣν τοῖς μυριάρ- 

χοις παραγγείλῃ" ὥσπερ οὖν ταῦτ᾽ ἔχει, οὕτω καὶ ὃ 18 
Κῦρος συνεκεφαλαιώσατο τὰς οἰκονομικὰς πράξεις" ὥστε 

καὶ τῷ Κύρῳ ἐγένετο ὀλίγοις διαλεγομένῳ μηδὲν τῶν 

οἰκείων ἀτημελήτως ἔχειν" καὶ ἐκ τούτου ἤδη σχολὴν 

ἦγε πλείω ἢ ἄλλος μιᾶς οἰκίας καὶ μιᾶς νεὼς ἐπιμε- 
λόμενος. οὕτω δὴ καταστησάμενος τὸ αὑτοῦ ἐδίδαξε 

καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ταύτῃ τῇ καταστάσει χρῆσϑαι. 
Τὴν μὲν δὴ σχολὴν οὕτω κατεσκευάσατο αὑτῷ τὸ 

τε καὶ τοῖς περὶ αὐτόν, ἤρχετο δ᾽ ἐπιστατεῖν τοῦ εἶναι 
οἵους δεῖ τοὺς κοινῶνας. πρῶτον μὲν ὁπόσοι ὄντες 

ἱκανοὶ ἄλλων ἐργαζομένων τρέφεσϑαι μὴ παρεῖεν ἐπὶ 
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τάς ϑύρας. τούτους ἐπεξήτει, νομίζων τοὺς μὲν παρ- 

όντας οὐκ ἂν ἐθέλειν οὔτε κακὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν 
πράττειν καὶ διὰ τὸ παρ᾽ ἄρχοντι εἶναι καὶ διὰ τὸ 
εἰδέναι ὅτι ὁρῶντ᾽ ἂν ὅὕ,τε πράττοιεν ὑπὸ τῶν βελ- 
τίστων" οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τούτους ἡγεῖτο ἢ ἀκρατείᾳ 

ιττινὶ ἢ ἀδικίᾳ ἢ ἀμελείᾳ ἀπεῖναι. τοῦτο οὖν πρῶτον 
διηγησόμεθα ὡς προσηνάγκαξε τοὺς τοιούτους παρεῖναι. 

τῶν γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα φίλων ἐκέλευσεν ἄν τινα 
λαβεῖν τὰ τοῦ μὴ φοιτῶντος,. φάσκοντα λαμβάνειν τὰ 

ἑαυτοῦ. ἐπεὶ οὖν τοῦτο γένοιτο, ἧκον ἂν εὐθὺς οἵ 
18 στερόμενοι ὡς ἠδικημένοι. ὃ δὲ Κῦρος πολὺν μὲν 

χρόνον οὐκ ἐσχόλαξε τοῖς τοιούτοις ὑπακούειν" ἐπεὶ 

δὲ ἀκούσειεν αὐτῶν, πολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο τὴν 
διαδικασίαν. ταῦτα δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προσεϑίζειν αὐ- 

τοὺς ϑεραπεύειν, ἧττον δὲ ἐχϑρῶς ἢ εἰ αὐτὸς κολάζων 

19 ἠνάγκαζε παρεῖναι. εἷς μὲν τρόπος διδασκαλίας ἦν 
αὐτῷ οὗτος τοῦ παρεῖναι' ἄλλος δὲ τὸ τὰ ῥᾷστα καὶ 

κερδαλεώτατα τοῖς παροῦσι προστάττειν" ἄλλος δὲ τὸ 
οο μηδέν ποτε τοῖς ἀποῦσι" νέμειν: ὃ δὲ δὴ μέγιστος 

τρύπος τῆς ἀνάγκης ἦν, εἰ τούτων μηδέν τις ὑπακούοι, 

ἀφελόμενος ἂν τοῦτον ἃ ἔχοι ἄλλῳ ἐδίδου ὃν ὥετο [δύνα- 

σϑαι] ἂν ἐν τῷ δέοντι παρεῖναι" καὶ οὕτως ἐγίγνετο 

αὐτῷ φίλος χρήσιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ἐπιξητεῖ δὲ καὶ 
ὁ νῦν βασιλεύς, ἤν τις ἀπῇ οἷς παρεῖναι καϑήκει. 

21 Τοῖς μὲν δὴ μὴ παροῦσιν οὕτω προσεφέρετο. 
τοὺς δὲ παρέχοντας ἑαυτοὺς ἐνόμισε μάλιστ᾽ ἂν ἐπὶ 

τὰ καλὰ κἀγαϑὰ ἐπαίρειν, ἐπείπερ ἄρχων ἦν αὐτῶν, 
εἰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειν πειρῶτο τοῖς ἀρχομένοις 

29 πάντων μάλιστα κεκοσμημένον. τῇ ἀρετῇ. αἰσϑάνεσϑαι 
μὲν γὰρ ἐδόκει καὶ διὰ τοὺς γραφομένους νόμους βελ- 
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τίους γιγνομένους ἀνθρώπους" τὸν δὲ ἀγαϑὸν ἄρ- 

χοντα βλέποντα νόμον ἀνθρώποις ἐνόμισεν, ὅτι καὶ 
τάττειν ἱκανός ἐστι καὶ δρᾶν τὸν ἀτακτοῦντα καὶ κολά- 

ἕξειν. οὕτω δὴ γιγνώσκων πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς 38 
ϑεοὺς μᾶλλον ἐχπονοῦντα ἐπεδείκνυ ἑαυτὸν ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἦν. καὶ τότε πρῶ- 
τον χατεστάϑησαν οἱ μάγοι ...... ὑμνεῖν τε ἀεὶ ἅμα 

- ς ’ ᾿ Ἁ Ἁ ; 9... 9 ν , .." [ ’ 

τῇ ἡμέρα τοὺς ϑεοὺς καὶ ϑύειν ἀν εκάστην ἡμέραν 
1 ρ ΄ὔ » "» Ο . ΄, 

οἷς οὗ μάγοι ϑεοῖς εἴποιεν. οὕτω δὴ τὰ τότε κατα- 34 

σταϑέντα ἔτι καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι βα- 
σιλεῖ, ταῦτ᾽ οὖν πρῶτον ἐμιμοῦντο αὐτὸν καὶ οἵ ἄλλοι 
Πέρσαι, νομίζοντες καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσϑαι, 
ἣν ϑεραπεύωσι τοὺς ϑεούς, ὥσπερ ὃ εὐδαιμονέστατός 

3. » Ἁ ἢ , 4" ς - “- τε ὧν καὶ ἄρχων᾽ καὶ Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο ταῦτα 
ποιοῦντες ἀρέσκειν. ὃ δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεϑ᾽ αὑτοῦ 32ὅ 

εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαϑὸν ἐνόμιξε, λογιζόμενος ὥσπερ 
οἵ πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ 

τῶν ἠσεβηκέναι τι δοχούντων. πρὸς δὲ τούτοις ἐλο- 

γίζετο ὡς εἰ πάντες οἵ κοινῶνες ϑεοσεβεῖς εἶεν, ἧτ- 
τον ἂν αὐτοὺς ἐθέλειν περί τε ἀλλήλους ἀνόσιόν τι 

ποιεῖν καὶ περὶ ἑαυτόν, εὐεργέτης νομίξων εἶναι τῶν 
κοινώνων. ἐμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο ὅτι περὶ πολλοῦ 326 

ἐποιεῖτο μηδένα μήτε φίλον ἀδικεῖν μήτε σύμμαχον, 

ἀλλὰ τὸ δίκαιον ἰσχυρῶς ὁρῶν, μᾶλλον καὶ τοὺς ἄλ- 
ΒΩ ᾽ “ι - } » ’ 93 ’ 

λους ὥετ᾽ ἂν τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδέων ἀπέχεσθαι, 
- ’ , , - διὰ τοῦ δικαίου δ᾽ ἐθέλειν πορεύεσϑαι. καὶ αἰδοῦς 21 

δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας ἐμπιμπλάναι, εἰ αὐτὸς 
φανερὸς εἴη πάντας οὕτως αἰδούμενος ὡς μήτ᾽ εἰπεῖν 

ἂν μήτε ποιῆσαι μηδὲν αἰσχρόν. ἐτεχμαίρετο δὲ τοῦτο 28 

οὕτως ἕξειν ἐκ τοῦδε. μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα, ἀλλὰ καὶ 
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οὺς οὐ φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἰδοῦν- 

ται τῶν ἀναιδῶν οἵ ἄνϑρωποι" καὶ γυναῖχας δὲ ἃς 
ἂν αἰδουμένας αἰσϑάνωνται, ἀνταιδεῖσϑαι μᾶλλον ἐϑέ- 

29 λουσιν ὁρῶντες. τὸ δ᾽ αὖ πείϑεσϑαι οὕτω μάλιστ᾽ 
ἂν ᾧετο ἔμμονον εἶναι τοῖς περὶ αὐτόν, εἰ τοὺς ἀπρο- 
φασίστως πειϑομένους φανερὸς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν 

τὰς μεγίστας ἀρετὰς καὶ ἐπιπονωτάτας δοκούντων 

παρέχεσϑαι. γιγνώσκων δ᾽ οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. 
80χαὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτοῦ ἐπιδεικνὺς μᾶλλον ἐποίει 

καὶ ταύτην πάντας ἀσκεῖν. ὅταν γὰρ ὁρῶσιν, ᾧ μά- 
λιστα ἔξεστιν ὑβρίζειν, τοῦτον σωφρονοῦντα. οὕτω 

μᾶλλον οἵ γε ἀσϑενέστεροι ἐθέλουσιν οὐδὲν ὑβριστι- 
81 κὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἶναι. [διήρει δὲ αἰδῶ καὶ σω- 

φροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους τὰ ἐν τῷ 
φανερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας. τοὺς δὲ σώφρονας καὶ τὰ 

82 ἐν τῷ ἀφανεῖ.) καὶ ἐγχράτειαν δὲ οὕτω μάλιστ᾽ ἂν 
ὥετο ἀσκεῖσϑαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ 

τῶν παραυτίχα ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν, 
ἀλλὰ προπονεῖν ἐθέλοντα πρῶτον σὺν τῷ καλῷ τῶν 

88 εὐφροσυνῶν. τοιγαροῦν τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ ταῖς 

ϑύραις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐταξίαν, ὑπεικόν- 
των τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ αἰδῶ καὶ εὐκοσμίαν πρὸς 

ἀλλήλους. ἐπέγνως δ᾽ ἂν ἐκεῖ οὐδένα οὔτε ὀργιζξόμε- 
νον χραυγῇ οὔτε χαίροντα ὑβριστικῷ γέλωτι, ἀλλὰ 

ἰδὼν ἂν αὐτοὺς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς κάλλος ξῆν. 

84 Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες καὶ ὁρῶντες ἐπὶ ϑύ- 
ραις διῆγον. τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκα ἀσκήσεως ἐπὶ 
ϑήραν ἐξῆγεν οὕσπερ ἀσκεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆναι, ταύ- 
την ἡγούμενος καὶ ὅλως ἀρίστην ἄσκησιν πολεμικῶν 

85 εἶναι, καὶ ἱππικῆς δὲ ἀληϑεστάτην. καὶ γὰρ ἐπόχους 
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ἐν παντοδαποῖς χωρίοις αὕτη μάλιστα ἀποδείκνυσι διὰ 

τὸ ϑηρίοις φεύγουσιν ἐφέπεσϑαι, καὶ ἀπὸ τῶν ἵππων 
ἐνεργοὺς αὕτη μάλιστα ἀπεργάξεται διὰ τὴν τοῦ λαμ- 
βάνειν φιλοτιμίαν καὶ ἐπιϑυμίαν" καὶ τὴν ἐγκράτειαν 80 

ὃὲ καὶ πόνους καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη καὶ λιμὸν καὶ 
δίψος δύνασθαι φέρειν ἐνταῦϑα μάλιστα προσείϑιξε 
τοὺς κοινῶνας. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι βασιλεὺς καὶ οἵ ἄλλοι 

οὗ περὶ βασιλέα ταῦτα ποιοῦντες διατελοῦσιν. ὅτι μὲν 81 
οὖν οὐκ ὥετο προσήκειν οὐδενὶ ἀρχῆς ὅστις μὴ βελ- 
τίων εἴη τῶν ἀρχομένων καὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι 

δῆλον, καὶ ὅτι οὕτως ἀσκῶν τοὺς περὶ αὐτὸν πολὺ 

μάλιστα αὐτὸς ἐξεπόνει καὶ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς 

πολεμικὰς τέχνας καὶ [τὰς] μελέτας. καὶ γὰρ ἐπὶ ϑή- 88 

ραν τοὺς μὲν ἄλλους ἐξῆγεν, ὁπότε μὴ μένειν ἀνάγκη 
τις εἴη" αὐτὸς δὲ καὶ ὁπότε ἀνάγκη εἴη. οἴκοι ἐϑήρα 

τὰ ἐν τοῖς παραδείσοις ϑηρία τρεφόμενα καὶ οὔτ᾽ 

αὐτός ποτε πρὶν ἱδρῶσαι δεῖπνον ἡρεῖτο οὔτε ἵπποις 

ἀγυμνάστοις σῖτον ἐνέβαλλε' συμπαρεκχάλει δὲ καὶ εἰς 
ταύτην τὴν ϑήραν τοὺς περὶ αὑτὸν σκηπτούχους. τοι- 89 

γαροῦν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐν πᾶσι τοῖς καλοῖς 
ἔργοις, πολὺ δὲ οἵ περὶ ἐκεῖνον, διὰ τὴν ἀεὶ μελέτην. 
παράδειγμα μὲν δὴ τοιοῦτον ἑαυτὸν παρείχετο. πρὸς 
ὃξ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων οὕστινας μάλιστα ὁρῴη τὰ 
καλὰ διώκοντας, τούτους καὶ δώροις καὶ ἀρχαῖς καὶ 

ἕδραις καὶ πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν" ὥστε πολλὴν πᾶσι 
φιλοτιμίαν ἐνέβαλλεν ὅπως ἕκαστος ὅτι ἄριστος φανή- 
σοιτο Κύρῳ. 

Καταμαϑεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν ὡς οὐ τούτῳ 40 

μόνῳ ἐνόμιξε χρῆναι τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων 

διαφέρειν τῷ βελτίονας αὐτῶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ κατα- 
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γοητεύειν ᾧετο χρῆναι αὐτούς. στολήν τε γοῦν εἵλετο 

τὴν Μηδικὴν αὐτός τε φορεῖν καὶ τοὺς κοινῶνας ταύ- 

τὴν ἔπεισεν ἐνδύεσθαι" αὕτη γὰρ αὐτῷ συγκρύπτειν 

ἐδόκει εἴ τίς τι ἐν τῷ σώματι ἐνδεὲς ἔχοι, καὶ καλλί- 
στους καὶ μεγίστους ἐπιδεικνύναι τοὺς φοροῦντας. 

41 χαὶ γὰρ τὰ ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν ἐν οἷς μάλιστα 
λαϑεῖν ἔστι καὶ ὑποτιϑεμένους τι, ὥστε δοκεῖν μεί- 
ἕξους εἶναι ἢ εἰσί. καὶ ὑποχρίεσϑαι δὲ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς προσίετο, ὡς εὐοφϑαλμότεροι φαίνοιντο ἢ εἰσί, 
καὶ ἐντρίβεσϑαι, ὡς εὐχροώτεροι δρῶντο ἢ πεφύκασιν. 

42 ἐμελέτησε δὲ καὶ ὡς μὴ πτύοντες μηδὲ ἀπομυττόμενοι 
φανεροὶ εἶεν, μηδὲ μεταστρεφόμενοι ἐπὶ ϑέαν μηδενός, 
ὡς οὐδὲν ϑαυμάξοντες. πάντα δὲ ταῦτα ᾧετο φέρεεν 

τι εἰς τὸ δυσκαταφρονητοτέρους φαίνεσϑαι τοῖς ἀρ- 

χομένοις. 
48 Οὺς μὲν δὴ ἄρχειν ὥετο χρῆναι, δι᾽ ἑαυτοῦ οὕτω 

κατεθκεύασε καὶ μελέτῃ καὶ τῷ σεμνῶς προεστάναι 
αὐτῶν" οὃς δ᾽ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τού- 

τους οὔτε μελετᾶν τῶν ἐλευϑερίων πόνων οὐδένα 

παρώρμα οὔϑ᾽ ὅπλα κεκτῆσϑαι ἐπέτρεπεν" ἐπεμέλετο 
ὃὲ ὅπως μήτε ἄσιτοι μήτε ὄποτοί ποτὲ ἔδοιντο ἐλευ- 

44 ϑερίων ἕνεκα μελετημάτων. καὶ γὰρ ὁπότε ἐλαύνοιεν 
τὰ ϑηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἰς τὰ πεδία, φέρεσϑαι σῖτον 
εἰς ϑήραν τούτοις ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευϑέρων οὐδενί" 
καὶ ὁπότε πορεία εἴη. ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὰ ὕδατα 
ὥσπερ τὰ ὑποξύγια. καὶ ὁπότε δὲ ὥρα εἴη ἀρίστου, 
ἀνέμενεν αὐτοὺς ἔστε ἐμφάγοιέξν τι, ὡς μὴ βουλιμιῶεν" 

ὥστε καὶ οὗτοι αὐτὸν ὥσπερ οἵ ἄριστοι πατέρα ἐκάλουν, 
ὅτι ἐπεμέλετο αὐτῶν [ὅπως ἀναμφιλόγως ἀεὶ ἀνδρά- 
ποδὰα διατελοῖεν]. 
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Τῇ μὲν δὴ ὅλῃ Περσῶν ἀρχῇ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 48 
κατεσκεύαζεν. ἑαυτῷ δὲ ὅτι μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν κατα- 
στραφέντων κίνδυνος εἴη παϑεῖν τι ἰσχυρῶς ἐθάρρει" 

καὶ γὰρ ἀνάλκιδας ἡγεῖτο εἶναι αὐτοὺς καὶ ἀσυντά- 

χτοὺυς ὄντας ἑώρα. καὶ πρὸς τούτοις οὐδ᾽ ἐπλησίαξε 

τούτων οὐδεὶς αὐτῷ οὔτε νυχτὸς οὔτε ἡμέρας. οὖς 46 
ὃὲ χρατίστους τὲ ἡγεῖτο καὶ ὡπλισμένους καὶ ἀϑρόους 
ὄντας ἑώρα --- καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἤδει ἱππέων ἣγε- 
μόνας ὄντας. τοὺς δὲ πεζῶν" πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ 

φρονήματα ἔχοντας ἠσθάνετο ὡς ἱκανοὺς ὄντας ἄρχειν" 

καὶ τοῖς φύλαξι δὲ αὐτοῦ οὗτοι μάλιστα ἐπλησίαζον, 

καὶ αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ τούτων πολλοὶ πολλάκις συν- 
ἐμίγνυσαν" ἀνάγκη γὰρ ἦν, ὅ,τι καὶ χρῆσϑαι ἔμελλεν 
αὐτοῖς -- ὑπὸ τούτων οὖν καὶ κίνδυνος ἦν αὐτὸν μά- 
λιστα παϑεῖν τι κατὰ πολλοὺς τρόπους. σκοπῶν οὖν 41 

ὅπως ἂν αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἀκίνδυνα γένοιτο, 
τὸ μὲν περιελέσϑαι αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀπολέμους 
ποιῆσαι ἀπεδοκίμασε, καὶ ἄδικον ἡγούμενος καὶ κατά- 

λυσιν τῆς ἀρχῆς ταύτην νομίξων" τὸ δ᾽ αὖ μὴ προσ- 
ίεσϑαι αὐτοὺς καὶ τὸ ἀπιστοῦντα φανερὸν εἶναι ἀρχὴν 
ἡγήσατο πολέμου" ἕν δὲ ἀντὶ πάντων τούτων ἔγνω 
καὶ κράτιστον εἶναι πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἀσφάλειαν καὶ 48 
κάλλιστον, εἰ δύναιτο ποιῆσαι τοὺς χρατίστους ἑαυτῷ 

μᾶλλον φίλους ἢ ἀλλήλοις. ὡς οὖν ἐπὶ τὸ φιλεῖσϑαι 
δοχεῖ ἡμῖν ἐλθεῖν, τοῦτο πειρασόμεϑα διηγήσασϑαι. 

Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου φι- Π 
λανϑρωπίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἐδύνατο μάλιστα ἐνεφάνιξεν, 

ἡγούμενος, ὥσπερ οὐ ῥάδιόν ἐστι φιλεῖν τοὺς μισεῖν 
δοχοῦντας οὐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς κακόνοις, οὕτω καὶ τοὺς 

γνωσϑέντας ὡς φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐκ ἂν δύνα- 
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2 σϑαι μισεῖσϑαι ὑπὸ τῶν φιλεῖσϑαι ἡγουμένων. ἕως 

μὲν οὖν χρήμασιν ἀδυνατώτερος ἦν εὐεργετεῖν, τῷ τε 
προνοεῖν τῶν συνόντων καὶ τῷ προπονεῖν καὶ τῷ 
συνηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς φανερὸς εἶναι, 
συναχϑόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, τούτοις ἐπειρᾶτο 

τὴν φιλίαν ϑηρεύειν' ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτῷ ὥστε 
χρήμασιν εὐεργετεῖν, δοκεῖ ἡμῖν γνῶναι πρῶτον μὲν 
ὡς εὐεργέτημα ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους οὐδέν ἐστιν 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς δαπάνης ἐπιχαριτώτερον ἢ σίτων καὶ 

8 ποτῶν μετάδοσις. τοῦτο δ᾽ οὕτω νομίδας πρῶτον μὲν 

ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεξαν συνέταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς 
σιτοῖτο σίτοις, τούτοις ὅμοια ἀεὶ παρατέίϑοιτο αὐτῷ 

ἱχανὰ παμπόλλοις ἀνθρώποις" ὅσα δὲ παρατεϑείη, ταῦτα 
πάντα, πλὴν οἷς αὐτὸς καὶ οἱ σύνδειπνοι χρήσαιντο, 
διεδίδου οἷς δὴ βούλοιτο τῶν φίλων μνήμην ἐνδείκνυ- 
σϑαι ἢ φιλοφροσύνην. διέπεμπε δὲ καὶ τούτοις οὺς 
ἀγασϑείη ἢ ἐν φυλακαῖς ἢ ἐν ϑεραπείαις ἢ ἐν αἷστι- 

σινοῦν πράξεσιν, ἐνσημαινόμενος, ὅτι οὐκ ἂν λαν- 

4 ϑάνοιεν χαρίξεσϑαι βουλόμενοι. ἐτίμα δὲ καὶ τῶν 
οἰχετῶν ἀπὸ τῆς τραπέξης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε" καὶ 

τὸν πάντα δὲ σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τρά- 
πεξαν ἐπετίϑετο, οἰόμενος ὥσπερ καὶ τοῖς κυσὶν ἐμ- 

ποιεῖν τινα καὶ τοῦτο εὔνοιαν. εἰ δὲ καὶ ϑεραπεύεσϑαί 
τινα βούλοιτο τῶν φίλων ὑπὸ πολλῶν, καὶ τούτοις 

ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέξης" καὶ νῦν γὰρ ἔτι οἷς ἂν δρῶσι 
πεμπόμενα ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης, τούτους πάν- 
τες μᾶλλον ϑεραπεύουσι, νομίζοντες αὐτοὺς ἐντίμους 
εἶναι καὶ ἱχανοὺς διαπράττειν, ἤν τι δέωνται. ἔτι δὲ 

καὶ οὐ τούτων μόνον ἕνεκα τῶν εἰρημένων εὐφραίνει 

τὰ πεμπόμενα παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ τῷ ὄντι καὶ ἡδονῇ 

ἢ 
ἶ 
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πολὺ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέξης. καὶ ὅ 

τοῦτο μέντοι οὕτως ἔχειν οὐδέν τι ϑαυμαστόν" ὥσπερ 

γὰρ καὶ αἵ ἄλλαι τέχναι διαφερόντως ἐν ταῖς μεγάλαις 

πόλεσιν ἐξειργασμέναι εἰσί, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 

καὶ τὰ παρὰ βασιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐκχπε- 

πόνηται. ἐν μὲν γὰρ ταῖς μικραῖς πόλεσιν οἵ αὐτοὶ 
ποιοῦσι κλίνην. ϑύραν. ἄροτρον, τράπεξαν. πολλάκις 

δ᾽ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ οἰκοδομεῖ, καὶ ἀγαπᾷ ἣν καὶ 
οὕτως ἱχανοὺς αὐτὸν τρέφειν ἐργοδότας λαμβάνῃ" 

ἀδύνατον οὖν πολλὰ τεχνώμενον ἄνϑρωπον πάντα χα- 
λῶς ποιεῖν. ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι διὰ τὸ πολ- 
λοὺς ἑκάστου δεῖσθαι ἀρκεῖ καὶ μία ἑκάστῳ τέχνη 
εἰς τὸ τρέφεσθαι" πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία ἀλλ᾽ 
ὑποδήματα ποιεῖ ὃ μὲν ἀνδρεῖα, ὃ δὲ γυναικεῖα" ἔστι 
ὃὲ ἔνϑα καὶ ὑποδήματα ὃ μὲν νευρορραφῶν μόνον 

τρέφεται, ὃ δὲ σχίζων, ὃ ὃὲ χιτῶνας μόνον συντέμ- 
νῶν, ὃ δέ γε τούτων οὐδὲν ποιῶν ἀλλὰ συντιϑεὶς 

ταῦτα. ἀνάγκη οὖν τὸν ἐν βραχυτάτῳ διατρίβοντα 

ἔργῳ τοῦτον καὶ ἄριστα δὴ ἠναγκάσϑαι τοῦτο ποιεῖν. 
τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν δίαιταν. 6 
ᾧ μὲν γὰρ ὁ αὐτὸς κλίνην στρώννυσι, τράπεξαν κοσμεῖ, 
μάττει, ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα ποιεῖ, ἀνάγκη οἶμαι τούτῳ. 
ὡς ἂν ἕκαστον προχωρῇ. οὕτως ἔχειν" ὅπου δὲ ἴκα- 
νὸν ἔργον ἑνὲ ἕψειν κρέα, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ δὲ ἰχϑὺν 
ἕψειν, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ἄρτους ποιεῖν, καὶ μηδὲ 
τούτους παντοδαπούς. ἀλλ᾽ ἀρκεῖ ἐὰν ἕν εἶδος εὐδο- 

κιμοῦν παρέχῃ. ἀνάγκη οἶμαι καὶ ταῦτα οὕτω ποιού- 
μενα πολὺ διαφερόντως ἐξεργάσασϑαι ἕκαστον. 

Τῇ μὲν δὴ τῶν σίτων ϑεραπεία τοιαῦτα ποιῶν 1 
πολὺ ὑπερεβάλλετο πάντας" ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 

ΘΠΟΡὮ. Ογτορ. τθο. Α. Ηυσ. 19 
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πᾶσι ϑεραπεύων πολὺ ἐκράτει, τοῦτο νῦν διηγήσο- 
μαι πολὺ γὰρ διενεγκὼν ἀνθρώπων τῷ πλείστας 
προσόδους λαμβάνειν πολὺ ἔτι πλέον διήνεγκε τῷ 
πλεῖστα ἀνθρώπων δωρεῖσϑαι. κατῆρξε μὲν οὖν τού- 

του Κῦρος. διαμένει δ᾽ ἔτι καὶ νῦν τοῖς βασιλεῦσιν ἡ 
8 πολυδωρία. τίνι μὲν γὰρ φέλοι πλουσιώτεροι ὄντες 

φανεροὶ ἢ Περσῶν βασιλεῖ; τίς δὲ κοσμῶν κάλλιον 
φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ αὑτὸν ἢ βασιλεύς: τίνος 
δὲ δῶρα γιγνώσκεται ὥσπερ ἔνια τῶν βασιλέως. ψέλια 
καὶ στρεπτοὶ καὶ ἵπποι χρυσοχάλινοι; οὐ γὰρ δὴ 

9 ἔξεστιν ἐχεῖ ταῦτα ἔχειν ᾧ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ. τίς 
δ᾽ ἄλλος λέγεται δώρων μεγέϑει ποιεῖν αἵρεῖσϑαι αὖ- 
τὸν καὶ ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ πατέρων καὶ ἀντὶ παί- 
δων; τίς δ᾽ ἄλλος ἐδυνάσϑη ἐχϑροὺς ἀπέχοντας πολ- 
λῶν μηνῶν ὁδὸν τιμωφεῖσϑαι ὡς Περσῶν βασιλεύς: 
τίς δ᾽ ἄλλος καταστρεψάμενος ἀρχὴν ὑπὸ τῶν ἀρχο- 
μένων πατὴρ καλούμενος ἀπέϑανεν ἢ Κῦρος; τοῦτο 
δὲ τοὔνομα δῆλον ὅτι εὐεργετοῦντός ἐστι μᾶλλον ἢ 

10 ἀφαιρουμένου. κατεμάϑομεν δὲ ὡς καὶ τοὺς βασιλέως 
καλουμένους ὀφϑαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα οὐκ ἄλ- 

λως ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσϑαί τε καὶ τιμᾶν" τοὺς γὰρ 
ἀπαγγείλαντας ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη πεπύσϑαι με- 
γάλως εὐεργετῶν πολλοὺς ἐποίησεν ἀνθρώπους καὶ 
ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες ὠφε- 

11 λήσειαν βασιλέα. ἐκ τούτου δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομέσϑη- 
σαν βασιλέως ὀφθαλμοὶ καὶ πολλὰ ὦτα. εἰ δέ τις 
οἴεται ἕνα αἱρετὸν εἶναι ὀφθαλμὸν βασιλεῖ, οὐκ ὀρϑῶς 
οἴεται" ὀλίγα γὰρ εἷς γ᾽ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀκούσειε" καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὥσπερ ἀμελεῖν ἂν παρηγγελμένον εἴη, 
εἰ ἑνὶ τοῦτο προστεταγμένον εἴη" πρὸς δὲ καὶ ὅντινα 

β 
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γιγνώσκοιεν ὀφθαλμὸν ὄντα. τοῦτον ἂν εἰδεῖεν ὅτι 
φυλάττεσθαι δεῖ. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τοῦ φά- 
σχοντὸς ἀκοῦσαί τι ἢ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιμελείας παντὸς 

βασιλεὺς ἀκούει. οὕτω δὴ πολλὰ μὲν βασιλέως ὦτα, 
πολλοὶ δ᾽ ὀφϑαλμοὶ νομίζονται" καὶ φοβοῦνται παν- 
ταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμφορα βασιλεῖ, ὥσπερ αὐτοῦ 
ἀκούοντος, καὶ ποιεῖν ἃ μὴ σύμφορα. ὥσπερ αὐτοῦ 
παρόντος. οὔκουν ὅπως μνησϑῆναι ἄν τις ἐτόλμησε 
πρός τινα περὶ Κύρου φλαῦρόν τι, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὀφ- 
ϑαλμοῖς πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλέως τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὔ- 

τῶς ἕκαστος διέκειτο.ο τὸ δὲ οὕτω διακεῖσθαι τοὺς 

ἀνθρώπους πρὸς αὐτὸν ἐγὼ μὲν οὐχ οἶδα ὅ.τι ἄν τις 
αἰτιάσαιτο μᾶλλον ἢ ὅτι μεγάλα ἤϑελεν ἀντὶ μικρῶν 
εὐεργετεῖν. 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέϑει δώρων ὑπερβάλλειν πλου- 
σιώτατον ὄντα οὐ ϑαυμαστόν᾽ τὸ δὲ τῇ ϑεραπείᾳ καὶ 
τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσϑαι, 

τοῦτο ἀξιολογώτερον. ἐκχεῖνος τοίνυν λέγεται κατά- 

δηλος εἶναι μηδενὶ ἂν οὕτως αἰσχυνϑεὶς ἡττώμενος 
ὡς φίλων ϑεραπεία᾽ καὶ λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημο- 
νεύεται ὡς λέγοι παραπλήσια ἔργα εἶναι νομέως ἀγα- 
ϑοῦ καὶ βασιλέως ἀγαϑοῦ" τόν τε γὰρ νομέα χρῆναι 
ἔφη εὐδαίμονα τὰ κτήνη ποιοῦντα χρῆσϑαι αὐτοῖς, ἣ 
δὴ προβάτων εὐδαιμονία, τόν τε βασιλέα ὡσαύτως 
εὐδαίμονας πόλεις καὶ ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆσϑαι 
αὐτοῖς. οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν 
γνώμην. τὸ φιλονίκως ἔχειν πάντων ἀνθρώπων ϑε- 
ραπείᾳ περιγίγνεσθαι. καλὸν δ᾽ ἐπίδειγμα καὶ τοῦτο 
λέγεται Κῦρος ἐπιδεῖξαι Κροίσῳ, ὅτε ἐνουϑέτει αὐτὸν 
ὡς διὰ τὸ πολλὰ διδόναι πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐτῷ 

1095 
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ϑησαυροὺς χρυσοῦ πλείστους ἕνί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἴκῳ 
καταϑέσϑαι" καὶ τὸν Κῦρον λέγεται ἐρέσϑαι, Καὶ πό- 
σα ἂν ἤδη οἴει μοι χρήματα εἶναι, εἰ συνέλεγον χρυ- 

τὸ σίον ὥσπερ σὺ κελεύεις ἐξ ὅτου ἐν τῇ ἀρχῇ εἰμι; καὶ 
τὸν Κροῖσον εἰπεῖν πολύν τινα ἀριϑμόν. καὶ τὸν 
Κῦρον πρὸς ταῦτα, "4γε δή, φάναι, ὦ Κροῖσε, σύμ- 
πεμψον ἄνδρα σὺν Ὑστάσπᾳ τουτῳὶ ὅτῳ σὺ πιστεύεις 
μάλιστα. σὺ δέ, ὦ Ὑστάσπα, ἔφη, περιελϑὼν πρὸς 
τοὺς φίλους λέγε αὐτοῖς ὅτι δέομαι χρυσίου πρὸς 
πρᾶξίν τινα" καὶ γὰρ τῷ ὕντι προσδέομαι" καὶ κέλευε 
αὐτοὺς ὁπόσα ἂν ἕχαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρή- 
ματα γράψαντας καὶ κατασημηναμένους δοῦναι τὴν 

11 ἐπιστολὴν τῷ Κροίσου ϑεράποντι φέρειν. ταῦτα δὲ 
ὅσα ἔλεγε καὶ γράψας καὶ σημηνάμενος ἐδίδου τῷ 
Ὑστάσπᾳ φέρειν πρὸς τοὺς φίλους" ἐνέγραψε δὲ πρὸς 
πάντας καὶ Ὑστάσπαν ὡς φίλον αὑτοῦ δέχεσϑαι. ἐπεὶ 
δὲ περιῆλϑε καὶ ἤνεγκεν ὁ Κροίσου ϑεράπων τὰς ἐπι- 
στολάς, ὃ δὴ Ὑστάσπας εἶπεν, Ὦ, Κῦρε βασιλεῦ, καὶ 
ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς πλουσίῳ χρῆσϑαι᾽ πάμπολλα γὰρ 

18 ἔχων πάρειμι δῶρα διὰ τὰ σὰ γράμματα. καὶ ὁ Κῦρος 
εἶπεν, Εἷς μὲν τοίνυν καὶ οὗτος ἤδη ϑησαυρὸς ἡμῖν. 
ὦ Κροῖσε" τοὺς δ᾽ ἄλλους καταϑεῶ καὶ λόγισαι πόσα 

ἐστὶν ἕτοιμα χρήματα, ἤν τι δέωμαι χρῆσϑαι. λέγεται 
δὴ λογιξόμενος ὁ Κροῖσος πολλαπλάσια εὑρεῖν ἢ ἔφη 
Κύρῳ ἂν εἶναι ἐν τοῖς ϑησαυροῖς ἤδη, εἰ συνέλεγεν. 

19 ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν λέγεται ὃ Κῦ- 
ρος, Ὁρᾷς, φάναι, ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ ἐμοὶ ϑησαυ- 
ροί; ἀλλὰ σὺ μὲν κελεύεις μὲ παρ᾽ ἐμοὶ αὐτοὺς συλ- 
λέγοντα φϑονεῖσϑαί τε δι’ αὐτοὺς καὶ μισεῖσϑαι, καὶ 
φύλακας αὐτοῖς ἐφιστάντα μισϑοφόρους τούτοις πιστεύ- 



Ζ:1᾿5 ὙΗΙ.. ΘΆΡΙ ΤΙ 298 

ειν᾽ ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους 

μον νομίζω ϑησαυροὺς καὶ φύλακας ἅμα ἐμοῦ τε καὶ 
τῶν ἡμετέρων ἀγαϑῶν πιστοτέρους εἶναι ἢ εἰ φρου- 
ροὺς μισϑοφόρους ἐπεστησάμην. καὶ ἄλλο δέ σοι 20 
ἐρῶ" ἐγὼ γάρ, ὦ Κροῖσε, ὃ μὲν οἵ ϑεοὶ δόντες εἰς 
τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις ἐποίησαν ὁμοίως πένητας 
πάντας, τούτου μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς δύναμαι περιγενέ- 
σϑαι. ἀλλ᾽ εἰμὶ ἄπληστος κἀγὼ ὥσπερ οἵ ἄλλοι χρη- 
μάτων" τῇδέ γε μέντοι διαφέρειν μοι δοκῶ τῶν πλεί- 31 

στῶν ὅτι οἱ μὲν ἐπειδὰν τῶν ἀρχούντων περιττὰ 
κτήσωνται, τὰ μὲν αὐτῶν κατορύττουσι. τὰ δὲ κατα- 
σήπουσι, τὰ δὲ ἀριϑμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἵστάν- 
τες καὶ διαψύχοντες καὶ φυλάττοντες πράγματα ἔχουσι, 
καὶ ὅμως ἔνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὔτε ἐσθίουσι πλείω 

ἢ δύνανται φέρειν, διαρραγεῖεν γὰρ ἄν, οὔτ᾽ ἀμφιέν- 
νυνται πλείω ἢ δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἄν, 
ἀλλὰ τὰ περιττὰ χρήματα πράγματα ἔχουσιν" ἐγὼ δ᾽ 
ὑπηρετῶ μὲν τοῖς ϑεοῖς καὶ ὀρέγομαι ἀεὶ πλειόνων" 33 
ἐπειδὰν δὲ κτήσωμαι, ἃν ἴδω περιττὰ ὄντα τῶν ἐμοὶ 
ἀρκούντων. τούτοις τάς τ᾽ ἐνδείας τῶν φίλων ἐξα- 
κοῦμαι καὶ πλουτίξων καὶ εὐεργετῶν ἀνθρώπους εὔ- 
νοιαν ἐξ αὐτῶν κτῶμαι καὶ φιλίαν. καὶ ἐκ τούτων 
καρποῦμαι ἀσφάλειαν καὶ εὔκλειαν. ἃ οὔτε κατασή- 
πεται οὔτε ὑπερπληροῦντα λυμαίνεται, ἀλλὰ ἡ εὔκλεια 
ὅσῳ ἂν πλείων ἢ, τοσούτῳ καὶ μείζων καὶ καλλίων 
καὶ κουφοτέρα φέρειν γίγνεται, πολλάκις δὲ καὶ τοὺς 
φέροντας αὐτὴν κουφοτέρους παρέχεται. ὅπως δὲ καὶ 28 

τοῦτο εἰδῇς, ἔφη, ὦ Κροῖσε. ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖστα 
ἔχοντας καὶ φυλάττοντας πλεῖστα εὐδαιμονεστάτους 
ἡγοῦμαι" οἵ γὰρ τὰ τείχη φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐ- 
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δαιμονέστατοι εἴησαν" πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι 
φυλάττουσιν᾽ ἀλλ᾽ ὃς ἂν χτᾶσϑαί τε πλεῖστα δύνηται 
σὺν τῷ δικαίῳ καὶ χρῆσϑαι δὲ πλείστοις σὺν τῷ καλῷ. 

τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον νομίζω [καὶ τὰ χρήματα]. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸς ἦν ὥσπερ ἔλεγε καὶ 

πράττων. 
94 Πρὸς δὲ τούτοις κατανοήσας τοὺς πολλοὺς τῶν 

ἀνθρώπων ὅτι ἣν μὲν ὑγιαίνοντες διατελῶσι, παρα- 
σκευάξονται. ὕπως ἕξουσι τἀπιτήδεια καὶ κατατίϑενται 

τὰ χρήσιμα εἰς τὴν τῶν ὑγιαινόντων δίαιταν" ὅπως 
δὲ ἣν ἀσϑενήσωσι τὰ σύμφορα παρέσται. τούτου οὐ 
πάνυ ἐπιμελομένους ἑώρα᾽ ἔδοξεν οὖν καὶ ταῦτα ἐκ- 

πονῆσαι αὐτῷ, καὶ τούς τε ἰατροὺς τοὺς ἀρίστους 
συνεκομίσατο πρὸς αὑτὸν τῷ τελεῖν ἐθέλειν καὶ ὁπόσα 
ἢ ὄργανα χρήσιμα ἔφη τις ἂν αὐτῶν γενέσϑαι ἢ 
φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτά, οὐδὲν τούτων ὅ,τι οὐχὶ 

2ὅ παρασκευάσας ἐθησαύριξε παρ᾽ αὑτῷ. καὶ ὁπότε δέ 
τις ἀσϑενήσειε τῶν ϑεραπεύεσϑαι ἐπικαιρίων, ἐπε- 
σκόπει καὶ παρεῖχε πάντα ὅτου ἔδει. καὶ τοῖς ἑατροῖς 

δὲ χάριν ἤδει, ὁπότε τις ἰάσαιτό τινα τῶν παρ᾽ ἐκεί- 
νου λαμβάνων. 

26 Ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς 

τὸ πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσϑαι. 
ὧν δὲ προηγόρευέ τε ἀγῶνας καὶ ἀϑλα προυτίϑει, 

φιλονικίας ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν κἀ- 
γαϑῶν ἔργων, ταῦτα τῷ μὲν Κύρῳ ἔπαινον παρεῖχεν 
ὅτε ἐπεμέλετο ὅπως ἀσκοῖτο ἡ ἀρετή" τοῖς μέντοι 
ἀρίστοις οἵ ἀγῶνες οὗτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας 

21 χαὶ φιλονικίας ἐνέβαλλον. πρὸς δὲ τούτοις ὥσπερ 

νόμον χατεστήσατο ὁ Κῦρος, ὅσα διακρίσεως δέοιτο 
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εἴτε δίκῃ εἴτε ἀγωνίσματι, τοὺς δεομένους διακρίσεως 

συντρέχειν τοῖς κριταῖς. δῆλον οὖν ὅτι ἐστοχάζοντο 

μὲν οἱ ἀνταγωνιξόμενοί τι ἀμφότεροι τῶν κρατίστων 
καὶ τῶν μάλιστα φίλων κριτῶν" ὃ δὲ μὴ νικῶν τοῖς 
μὲν νικῶσιν ἐφϑόνει. τοὺς δὲ μὴ ἑαυτὸν κρίνοντας 
ἐμίσει" ὁ δ᾽ αὖ νικῶν τῷ δικαίῳ προσεποιεῖτο νικᾶν, 
ὥστε χάριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. καὶ οἵ πρωτεύ- 28 
εἰν δὲ βουλόμενοι φιλίᾳ παρὰ Κύρῳ, ὥσπερ ἄλλοι 
ἐν πόλεσι, καὶ οὗτοι ἐπιφϑόνως πρὸς ἀλλήλους εἶχον, 

ὥσϑ᾽ οἱ πλείονες ἐχποδὼν ἐβούλοντο ὁ ἕτερος τὸν 

ἕτερον γενέσϑαι μᾶλλον ἢ συνέπραξαν ἄν τι ἀλλήλοις 

ἀγαϑόν. καὶ ταῦτα μὲν δεδήλωται ὡς ἐμηχανᾶτο 
τοὺς κρατίστους αὐτὸν μᾶλλον πάντας φιλεῖν ἢ ἀλ- 
λήλους. 

Νῦν δὲ ἤδη διηγησόμεθα ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασεπι. 
Κῦρος ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελά- 
σεῶς ἢ σεμνότης ἡμῖν δοκεῖ μία τῶν τεχνῶν εἶναι 

τῶν μεμηχανημένων τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον 
εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν πρὸ τῆς ἐξελάσεως εἰσκαλέσας 
πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς ἀρχὰς ἔχοντας Περσῶν τε καὶ 
τῶν ἄλλων συμμάχων διέδωκεν αὐτοῖς τὰς Μηδικὰς 
στολάς᾽ καὶ τότε πρῶτον Πέρσαι Μηδικὴν στολὴν 

ἐνέδυσαν διαδιδούς τε ἅμα τάδε ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι 

ἐλάσαι βούλοιτο εἰς τὰ τεμένη τὰ τοῖς ϑεοῖς ἐξῃρη- 
μένα καὶ ϑῦσαι μετ᾽ ἐκείνων. Πάρεστε οὖν, ἔφη, 3 
ἐπὶ τὰς ϑύρας κοσμηϑέντες ταῖς στολαῖς ταύταις πρὶν 
ἥλιον ἀνατέλλειν, καὶ καϑίστασϑε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραύ- 
λας ὃ Πέρσης ἐξαγγείλῃ παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἐπειδάν, ἔφη, 
ἐγὼ ἡγῶμαι, ἕπεσϑε ἐν τῇ ῥδηϑείσῃ χώρᾳ. ἢν δ᾽ ἄρα 
τινὶ δοχῇ ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον εἶναι ἢ ὡς ἂν νῦν 
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ἐλαύνωμεν., ἐπειδὰν πάλιν ἔλθωμεν, διδασκέτω με" 
ὅπῃ γὰρ ἂν κάλλιστον καὶ ἄριστον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, 

ϑταύτῃ ἕκαστα δεῖ καταστήσασϑαι. ἐπεὶ δὲ τοῖς κρα- 
τίστοις διέδωκε τὰς καλλίστας στολάς. ἐξέφερε δὴ καὶ 

ἄλλας ΜΜηδικὰς στολάς. παμπόλλας γὰρ παρεσκευάσατο. 

οὐδὲν φειδόμενος οὔτε πορφυρίδων οὔτε ὀρφνένων 
οὔτε φοινικέδων οὔτε καρυκίνων ἱματέων᾽ νείμας δὲ 
τούτων τὸ μέρος ἑκάστῳ τῶν ἡγεμόνων ἐκέλευσεν 
αὐτοὺς τούτοις κοσμεῖν τοὺς αὑτῶν φίλους, ὥσπερ, 

ἀξφη, ἐγὼ ὑμᾶς κοσμῶ. καί τις τῶν παρόντων ἐπή- 
3 ’ Ἁ ’ 3 - “ ’ ἤ ς 

θέτο αὑτόν, Συ δέ, ὦ Κῦρε. ἔφη. πότε κοσμήσει: ὁ 

δ᾽ ἀπεχρίνατο, Οὐ γὰρ νῦν, ἔφη, δοχῶ ὑμῖν αὐτὸς 
πραμβξσῶχο ὑμᾶς κοσμῶν: ἀμέλει, ἔφη; ἣν δύνωμαι 

ὑμᾶς τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν, ὁποίαν ἂν ἔχων στολὴν 
τυγχάνω, ἐν ταύτῃ καλὸς φανοῦμαι. οὕτω δὴ οἱ μὲν 

ὅ ἀπελθόντες μεταπεμπόμενοι τοὺς φίλους ἐκόσμουν 
ταῖς στολαῖς. ὁ δὲ Κῦρος νομίζων Φεραύλαν τὸν ἐκ 
τῶν δημοτῶν καὶ συνετὸν εἶναι καὶ φιλόκαλον καὶ 

εὔτακτον καὶ τοῦ χαρίζεσθαι αὐτῷ οὐκ ἀμελῆ, ὅς 
ποτε καὶ περὶ τοῦ τιμᾶσϑαι ἕκαστον κατὰ τὴν ἀξίαν 

» - ᾿ ’ ΄ ἂς , ὦ » 
συνεῖπε, τοῦτον δὴ καλέσας συνεβουλεύετο αὐτῷ πῶς 
Ἃ » Ἁ »᾿ “ ᾽ - “- Ἁ δῷ ἢ 

ἂν τοῖς μὲν εὔνοις κάλλιστα ἰδεῖν ποιοῖτο τὴν ἐξέ- 
λασιν, τοῖς δὲ δυσμενέσι φοβερώτατα. ἐπεὶ δὲ σκο- 

΄ 3 τὰ 5" ἋΣ ΄ 5 αὖ] " 
πούντοιν αὐτοῖν ταὐτὰ συνέδοξεν., ἐκέλευσε τὸν Φε- 

ραύλαν ἐπιμεληϑῆναι ὅπως ἂν οὕτω γένηται αὔριον 
ἡ ἐξέλασις ὥσπερ ἔδοξε καλῶς ἔχειν. Εἴρηκα δέ, ἔφη, 
ἐγὼ πάντας πείϑεσϑαί σοι περὶ τῆς ἐν τῇ ἐξελάσει 

’ [χ 9 κ᾿ [χὲ ’ ΄ 2 ’ 

τάξεως" ὅπως δ᾽ ἂν ἥδιον παραγγέλλοντός σου ἀκού- 

σι, φέρε λαβών, ἔφη. χιτῶνας μὲν τουτουσὶ τοῖς τῶν 
δορυφόρων ἡγεμόσι, κασᾶς δὲ τούσδε τοὺς ἐφιππίους 



Π1Β. ΥΠ|. ΟΑΡ. Π|. 201 

τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι δὸς δὲ καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς 
ἡγεμόσιν ἄλλους τούσδε χιτῶνας. ὁ μὲν δὴ ἔφερε 
λαβών: οἱ δὲ ἡγεμόνες ἐπεὶ ἴδοιεν αὐτόν. ἔλεγον, Τ 
Μέγας δὴ σύγε. ὦ Φεραύλα, ὁπότε γε καὶ ἡμῖν προσ- 
τάξεις ἂν δέῃ ποιεῖν. Οὐ μὰ 4, ἔφη ὃ Φεραύλας, 
οὐ μόνον γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ συσκενοφορήσω᾽ νῦν 
γοῦν φέρω τώδε δύο κασᾶ, τὸν μὲν σοί, τὸν δὲ ἄλλῳ᾽ 
σὺ μέντοι τούτων λαβὲ ὑπότερον βούλει. ἐκ τούτου 8 
δὴ ὁ μὲν λαμβάνων τὸν κασᾶν τοῦ μὲν φϑόνου ἐπε- 
λέληστο, εὐθὺς δὲ συνεβουλεύετο αὐτῷ ὁπότερον λαμ- 
βάνοι" ὃ δὲ συμβουλεύσας ἂν ὑπότερος βελτίων εἴη 
καὶ εἰπών, Ἤν μου κατηγορήσῃς ὅτι αἵρεσίν σοι ἔδωκα, 

εἰς αὖϑις ὅταν διακονῶ, ἑτέρῳ χρήσει μοι διακόνῳ, 

ὁ μὲν δὴ Φεραύλας οὕτω διαδοὺς ἧ ἐτάχϑη εὐθὺς 
ἐπεμέλετο τῶν εἰς τὴν ἐξέλασιν ὅπως ὡς κάλλιστα 

ἕκαστα ἕξοι. 

Ἡνίχα δ᾽ ἡ ὑστεραία ἧκε, καϑαρὰ μὲν ἦν πάντα 9 
πρὸ ἡμέρας, στοῖχοι δὲ εἱστήκεσαν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 
τῆς ὁδοῦ, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι ἵστανται ἣ ἂν βασιλεὺς 

μέλλῃ ἐλαύνειν: ὧν ἐντὸς οὐδενὶ ἔστιν εἰσιέναι τῶν 
ὴ τετιμημένων. μαστιγοφόροι δὲ κχαϑέστασαν οἱ 

ἔπαιον, εἴ τις ἐνοχλοίη. ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν 
δορυφόρων εἰς τετρακισχιλίους ἔμπροσϑεν τῶν πυ- 
λῶν εἰς τέτταρας, δισχίλιοι δ᾽ ἑκατέρωϑεν τῶν πυλῶν. 

καὶ οἵ ἱππεῖς δὲ πάντες παρῆσαν καταβεβηκότες ἀπὸ 10 
τῶν ἵππων, καὶ διειρκχότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν καν- 

δύων, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν. ὅταν ὁρᾷ βασι- 
λεύς. ἕστασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς. οἵ δὲ ἄλ- 
λοι σύμμαχοι ἐξ ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, καὶ τὰ ἅρματα 
ὡσαύτως τὰ ἡμίσεα ἑκατέρωθεν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνεπετάν- 11 
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ᾳ » , ΄ “ κιὼν - 
νυντὸ αἱ τοῦ βασιλείου πύλαι, πρῶτον μὲν ἤγοντο τῷ 

Διὶ ταῦροι πάγκαλοι εἰς τέτταρας καὶ οἷς τῶν ἄλλων 

ϑεῶν οἵ μάγοι ἐξηγοῦντο πολὺ γὰρ οἴονται Πέρσαι 
χρῆναι τοῖς περὶ τοὺς ϑεοὺς μᾶλλον τεχνίταις χρῆ- 

19 σϑαι ἢ περὶ τἄλλα. μετὰ δὲ τοὺς βοῦς ἵπποι ἤγοντο 
΄“ν ΩΡ Υ ’ 5 ἣ, Ἁ ’ 3 , [χὴ 

ϑύῦμα τῷ Ἡλίῳ: μετὰ δὲ τούτους ἐξήγετο ἄρμα λευ- 
Ἁ ’ Ἁ ΄ - 

κὸν χρυσόξυγον ἐστεμμένον ΖΙιὸς ἱερόν" μετὰ δὲ τοῦ- 
ς , [κ ΄ }] ΄- 3 , [χὴ 

το Πλίου αρμα λευκὸν, καὶ τοῦτο ἐστεμμένον ὡσπερ 
Ἁ  . Α Ἁ - Ἵ [χ 2 3 ᾿ς 

τὸ προσϑεν' μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο τρίτον ἄρμα ἐξή- 

γετο, φοινικίσι καταπεπταμένοι οὗ ἵπποι, καὶ πῦρ 
᾿ 2 “ "."3 2 , 4 Ἂ [κι ὕπισϑεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάρας μεγάλης ἄνδρες εἵποντο 

’ ὃ..ἃ ᾿ , “ ον ΝΜ - Ρ- 
18 φέροντες. ἐπὶ δὲ τούτοις ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν 

προυφαίνετο ὃ Κῦρος ἐφ᾽ ἅρματος ὀρϑὴν ἔχων τὴν 
τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν μεσόλευκον, ἄλλῳ δ᾽ 
οὐκ ἔξεστι μεσόλευκον ἔχειν, καὶ περὶ τοῖς σκέλεσιν 
ἀναξυρίδας ὑσγινοβαφεῖς. καὶ κάνδυν ὁλοπόρφυρον. 
εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιάρα᾽ καὶ οἵ συγγενεῖς 

δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο σημεῖον εἶχον, καὶ νῦν τὸ 
14 αὐτὸ τοῦτο ἔχουσι. τὰς δὲ χεῖρας ἔξω τῶν χειρίδων 

εἶχε. παρωχεῖτο δὲ αὐτῷ ἡνίοχος μέγας μέν, μείων 
δ᾽ ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσοῦν" μεί- 
ἕων δ᾽ ἐφάνη πολὺ Κῦρος. ἰδόντες δὲ πάντες προσ- 
εκύνησαν, εἴτε καὶ ἄρξαι τινὲς κεκελευσμένοι εἴτε καὶ 

ἐκπλαγέντες τῇ παρασχευῇ καὶ τῷ δόξαι μέγαν τὲ 
καὶ χαλὸν φανῆναι τὸν Κῦρον. πρόσϑεν δὲ Περσῶν 

1ῦ οὐδεὶς Κῦρον προσεκύνει. ἐπεὶ δὲ προΐει τὸ τοῦ 
Κύρου ἅρμα, προηγοῦντο μὲν οἱ τετρακισχίλιοι δὸ- 

ἤ ’ Ἁ δ ’ -“ 

ρουφόροι, παρείποντο δὲ οἱ δισχίλιοι ξἑκατέρωϑεν τοῦ 

ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἵ περὶ αὐτὸν σκηπτοῦχοι ἐφ᾽ 
δ » "ν 9 ἵππων κεκοσμημένοι σὺν τοῖς παλτοῖς ἀμφὶ τοὺς τρια- 
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χοσίους. οἱ δ᾽ αὖ τῷ Κύρω τρεφόμενοι ἵπποι παρ- 16 - ι θῶ τρέφομ ο- 
΄ ΄ " ’, 

ἤγοντο χρυσοχάλινοι, ῥαβδωτοῖς ἱματίοις καταπεπτα- 
μένοι, ἀμφὶ τοὺς διακοσίους" ἐπὶ δὲ τούτοις δισ- 
χίλιοι ξυστοφόροι. ἐπὶ δὲ τούτοις ἱππεῖς οἵ πρῶτοι 
γενόμενοι μύριοι, εἰς ἑκατὸν πανταχῇ τεταγμένοι" 
ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Χρυσάντας. ἐπὶ δὲ τούτοις μύριοι 11 
ἄλλοι Περσῶν ἱππεῖς τεταγμένοι ὡσαύτως, ἡγεῖτο δ᾽ 
αὐτῶν Ὑστάσπας" ἐπὶ δὲ τούτοις ἄλλοι μύριοι ὡσαύ- 

" - ᾿] ᾽ - 4 ὦ ἘΣ κα ᾿ ’ 

τως, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Ζαταμας᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις {το- 

σοῦτοι» ἄλλοι, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Γαδάτας" ἐπὶ δὲ τού- 18 
τοις Μῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Δρμένιοι, μετὰ δὲ 

΄ . , δ -οἵ ΄ ΄ ἔϑιν 
τούτους Ὑρχάνιοι, μετὰ δὲ τούτους Καδούσιοι, ἐπὶ 
ὃὲ τούτοις Σάκαι μετὰ δὲ τοὺς ἱππέας ἄρματα ἐπὶ 
τεττάρων τεταγμένα, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν ᾿ΖΔρταβάτας 
Πέρσης. 

Πορευομένου δὲ αἰτοῦ πάμπολλοι ἄνϑρωποι παρ- 19 
’ὔ Ε - ,ὕὔ ’, , ω ώ 

είποντο ἔξω τῶν σημείων, δεόμενον Κύρου ἄλλος ἄλ- 

λης πράξεως. πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν σκχη- 
πτούχων τινάς, οἱ παρείποντο αὐτῷ τρεῖς ἑκατέρωϑεν 
τοῦ ἅρματος αὐτοῦ τούτου ἕνεκα τοῦ διαγγέλλειν, 

ἐκέλευσεν εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τίς τι αὐτοῦ δέοιτο, διὲ- 
δάσκειν τῶν ἱππάρχων τινὰ ὅ.τι τις βούλοιτο, ἐκεί- 
νους δ᾽ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. οἵ μὲν δὴ ἀπιόντες 
εὐθὺς κατὰ τοὺς ἱππέας ἐπορεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο 

τίνι ἕκαστος προσίοι. ὁ δὲ Κῦρος οὗς ἐβούλετο μά- 20 
, - ,ὕ ς Ἁ -" 3 , 

λιστα ϑεραπεύεσϑαι τῶν φίλων ὑπὸ τῶν ἀνϑρῶπων, 

τούτους πέμπων τινὰ πρὸς αὑτὸν ἐχάλει καϑ᾽ ἕνα 
Ρ, ΙΝ 2 - χη ᾿ 1 ς - ΄ 

ἕκαστον καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς οὕτως" Ἤν τις ὑμᾶς διδάσκῃ 
, - « Ἵ - 

τι τούτων τῶν παρεπομένων, ὃς μὲν ἂν μηδὲν δοκῇ 
ὑμῖν λέγειν, μὴ προσέχετε αὐτῷ τὸν νοῦν" ὃς δ᾽ ἂν 
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δικαίων δεῖσθαι δοχῇ, εἰσαγγέλλετε πρὸς ἐμέ, ἵνα 
21 χοινῇ βουλευόμενοι διαπράττωμεν αὐτοῖς. οἱ μὲν δὴ 

ἄλλοι, ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ κράτος ἐλαύνοντες ὑτπτή- 

κουον, συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ καὶ ἐνδει- 

χνύμενοι ὅτι σφόδρα πείϑοιντο. Ζ΄αϊφέρνης δέ τις 

ἦν σολοικότερος ἄνϑρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ᾧετο, εἰ μὴ 

22 ταχὺ ὑπακούοι, ἐλευϑερώτερος ἂν φαίνεσϑαι. αἰσϑό- 

μενος οὖν ὁ Κῦρος τοῦτο, πρὶν προσελϑεῖν αὐτὸν 
καὶ διαλεχϑῆναι αὐτῷ ὑποπέμψας τινὰ τῶν σκηπτού- 

χων εἰπεῖν ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἔτι δέοιτο" 
28 καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐχάλει. Ὅς δ᾽ ὃ ὕστερον κληϑεὶς 

αὐτοῦ πρότερος αὐτῷ προσήλασεν,. ὃ Κῦρος καὶ ἵπ- 
πον αὐτῷ ἔδωκε τῶν παρεπομένων καὶ ἐκέλευσε τῶν 
σκηπτούχων τινὰ συναπαγαγεῖν αὐτῷ ὅποι κελεύδειε. 

τοῖς δὲ ἰδοῦσιν ἔντιμόν τι τοῦτο ἔδοξεν εἶναι, καὶ 
πολὺ πλείονες ἐκ τούτου αὐτὸν ἐθεράπευον ἀν- 

ϑρώπων. 
24 ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὸς τὰ τεμένη, ἔϑυσαν τῷ Διὶ 

καὶ ὡλοκαύτησαν τοὺς ταύρους ἔπειτα τῷ Ἡλίῳ καὶ 
ὡλοχαύτησαν τοὺς ἵππους ἔπειτα Γῇ σφάξαντες ὡς 

ἐξηγήσαντο οἱ μάγοι ἐποίησαν" ἔπειτα δὲ ἥρωσι τοῖς 
20 Συρίαν ἔχουσι. μετὰ δὲ ταῦτα καλοῦ ὄντος τοῦ χω- 

οίου ἔδειξε τέρμα ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων χωρίου, καὶ 
εἶπε κατὰ φῦλα ἀνὰ κράτος ἐνταῦϑα ἀφεῖναι τοὺς 

ἵππους. σὺν μὲν οὖν τοῖς Πέρσαις αὐτὸς ἤλασε καὶ 
ἐνίκα πολύ" μάλιστα γὰρ ἐμεμελήκει αὐτῷ ἱππικῆς" 

Μήδων δὲ ᾿ἀρτάβαξος ἐνέκα: Κῦρος γὰρ αὐτῷ τὸν 
ἵππον ἐδεδώκει: Σύρων δὲ τῶν ἀποστάντων ὁ Γαδά- 
τας᾽ ᾿Δρμενίων δὲ Τιγράνης" Ὑρκανίων δὲ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἱππάρχου: Σακῶν δὲ ἰδιώτης ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ 
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ἵππῳ τοὺς ἄλλους ἵππους ἐγγὺς τῷ ἡμίσει τοῦ δρόμου. 

ἔνϑα δὴ λέγεται ὃ Κῦρος ἐρέσϑαι τὸν νεανίσκον εἰ 26 

δέξαιτ᾽ ἂν βασιλείαν ἀντὶ τοῦ ἵππου. τὸν δ᾽ ἀποκρί- 
νασϑαι ὅτι Βασιλείαν μὲν οὐκ ἂν δεξαίμην. χάριν 

ὃὲ ἀνδρὶ ἀγαϑῷ καταϑέσϑαι δεξαίμην ἄν. καὶ ὃ Κῦ-.1 

ρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ἐθέλω ἔνϑα κἂν 

μύων βάλῃς. οὐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. Πάν- 
τῶς τοίνυν, ὃ Σάκας ἔφη. δεῖξόν μοι ὡς βαλῶ γε 

ταύτῃ τῇ βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. καὶ ὃ μὲν Κῦρος 28 
δείκνυσιν αὐτῷ ὕπου ἦσαν πλεῖστοι τῶν φίλων" ὃ δὲ 
καταμύων ἵησι τῇ βώλῳ καὶ παρελαύνοντος Φεραύλα 

τυγχάνει" ἔτυχε γὰρ ὃ Φεραύλας παραγγέλλων τι τακ- 

τὸς παρὰ τοῦ Κύρου βληϑεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη. 
ἀλλ᾽ ὥχετο ἐφ᾽ ὅπερ ἐτάχϑη. ἀναβλέψας δὲ ὃ Σάκας 29 

ἐρωτᾷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ μὰ τὸν 41᾽, ἔφη, οὐδενὸς 
τῶν παρόντων. ᾿᾽.4λλ᾽ οὐ μέντοι. ἔφη ὃ νεανίσκος. 

τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ μὰ 41{΄, ἔφη ὃ -Κῦρος, σύγε 

ἐχείνου τοῦ παρὰ τὰ ἅρματα ταχὺ ἐλαύνοντος τὸν 
ἵππον. Καὶ πῶς, ἔφη. οὐδὲ μεταστρέφεται; καὶ ὃ 80 

Κῦρος ἔφη, Μαινόμενος γάρ τίς ἐστιν, ὡς ἔοικεν. 

ἀκούσας ὁ νεανίσκος ὥχετο σκεψόμενος τίς εἴη" καὶ 

εὑρίσκει τὸν Φεραύλαν γῆς τὲ κατάπλεων τὸ γένειον 

καὶ αἵματος" ἐρρύη γὰρ αὐτῷ ἐκ τῆς ῥινὸς βληϑέντι. 
ἐπεὶ δὲ προσῆλϑεν, ἤρετο αὐτὸν εἰ βληϑείη. ὃ δὲϑ8ι 

ἀπεκρίνατο, Ὡς ὁρᾷς. 4έδωμι τοίνυν σοι, ἔφη, τοῦτον 
τὸν ἵππον. ὃ δ᾽ ἐπήρετο, ᾿Αντὶ τοῦ; ἐκ τούτου δὴ 
διηγεῖτο ὃ Σάκας τὸ πρᾶγμα, καὶ τέλος εἶπε, Καὶ 
οἶμαί γε οὐχ ἡμαρτηχέναι ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. καὶ ὃ Φε- 82 
ραύλας εἶπεν, ᾿4λλὰ πλουσιωτέρῳ μὲν ἄν, εἰ ἐσωφρό- 
νεις, ἢ ἐμοὶ ἐδίδους᾽ νῦν δὲ κἀγὼ δέξομαι. ἐπεύχο- 
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μαι δέ, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς,. οἵπερ μὲ ἐποίησαν βληϑῆναι 

ὑπὸ σοῦ, δοῦναξ μοι πονῆσαι μὴ μεταμέλειν σοι τῆς 

ἐμῆς δωρεᾶς. καὶ νῦν μέν, ἔφη, ἀπέλα, ἀναβὰς ἐπὶ 
τὸν ἐμὸν ἵππον" αὖϑις δ᾽ ἐγὼ παρέσομαι πρὸς σέ. 
οὗ μὲν δὴ οὕτω διηλλάξαντος Καδουσίων δὲ ἐνίκα 

88 Βαϑίνης. ἀφίει δὲ καὶ τὰ ἄρματα καϑ᾽ ἕκαστον" τοῖς 
δὲ νικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς τε, ὅπως ἂν ϑύσαντες 

ἑστιῶντο, καὶ ἐκπώματα. τὸν μὲν οὖν βοῦν ἔλαβε καὶ 
αὐτὸς τὸ νικητήριον. τῶν δ᾽ ἐκπωμάτων τὸ αὑτοῦ 
μέρος Φεραύλᾳ ἔδωκεν, ὅτι καλῶς ἔδοξεν αὐτῷ τὴν ἐκ 

ϑάτοῦ βασιλείου ἔλασιν διατάξαι. οὕτω δὴ τότε ὑπὸ 
Κύρου κατασταϑεῖσα ἡ βασιλέως ἔλασις οὕτως ἔτι καὶ 

νῦν διαμένει, πλὴν τὰ ἱερὰ ἄπεστιν, ὅταν μὴ ϑύη. 
ὡς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν, ἀφικνοῦνται πάλιν εἰς τὴν 

πόλιν. καὶ ἐσκήνησαν, οἷς μὲν ἐδόϑησαν οἰκίαι, κατ᾽ 
οἰκίας. οἷς δὲ μή, ἐν τάξει. 

85 Καλέσας-δὲ καὶ ὃ Φεραύλας τὸν Σάκαν τὸν δόντα 

τὸν ἵππον ἐξένιξε, καὶ τἄλλα τὲ παρεῖχεν ἔχπλεω, καὶ 

ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν, τὰ ἐκπώματα αὐτῷ ἃ ἔλαβε παρὰ 
80 Κύρου ἐμπιμπλὰς προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο. καὶ ὁ Σάκας 

ὁρῶν πολλὴν μὲν καὶ καλὴν στρωμνήν, πολλὴν δὲ 

καὶ καλὴν κατασκευήν, καὶ οἰκέτας δὲ πολλούς. Εἰπέ 

μοι, ἔφη, ὦ Φεραύλα, ἦ καὶ οἴκοι τῶν πλουσίων 
81 ἦσϑα; καὶ ὃ Φεραύλας εἶπε, Ποίων πλουσίων; τῶν 

μὲν οὖν σαφῶς ἀποχειροβιότων. ἐμὲ γάρ τοι ὁ πατὴρ 
τὴν μὲν τῶν παίδων παιδείαν γλίσχρως αὐτὸς ἐργα- 
ξόμενος καὶ τρέφων ἐπαίδευεν" ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγε- 
νόμην, οὐ δυνάμενος τρέφειν ἀργόν, εἰς ἀγρὸν ἀπα- 

88 γαγὼν ἐκέλευσεν ἐργάξεσϑαι. ἔνϑα δὴ ἐγὼ ἀντέτρεφον 
ἐκεῖνον, ἕως ἔζη, αὐτὸς σκάπτων καὶ σπείρων καὶ μάλα 

ἢ 
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μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι πονηρόν γε. ἀλλὰ πάντων 

δικαιότατον" ὅ,τι γὰρ λάβοι σπέρμα. καλῶς καὶ δικαί- 
ὡς ἀπεδίδου αὐτό τε καὶ τόκον οὐδέν τι πολύν᾽ ἤδη 

δέ ποτε ὑπὸ γενναιότητος καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν 
ἔλαβεν. οἴκοι μὲν οὖν ἔγωγε οὕτως ἔζων: νῦν δὲ 
ταῦτα πάντα ἃ ὁρᾷς Κῦρός μοι ἔδωκε. καὶ ὁ Σάκας 89 
εἶπεν, Ὦ, μακάριε σὺ τά τε ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτι 

ἐκ πένητος πλούσιος γεγένησαι" πολὺ γὰρ οἶμαί δε 
καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινήσας χρημάτων 
ἐπλούτησας. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, Ἦ γὰρ οὕτως. 40 
ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσούτῳ ἥδιον 
ξῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι; οὐκ οἶσϑα, ἔφη. ὅτι ἐσϑίω 
μὲν καὶ πίνω καὶ καϑεύδω οὐδ᾽ ὁτιοῦν νῦν ἥδιον 
ἢ τότε ὅτε πένης ἦν. ὅτι δὲ ταῦτα πολλά ἐστι. το- 
σοῦτον κερδαίνω, πλείω μὲν φυλάττειν δεῖ, πλείω δὲ 
ἄλλοις διανέμειν, πλειόνων δὲ ἐπιμελόμενον πράγ- 
ματα ἔχειν. νῦν γὰρ δὴ ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέται σῖτον 41 

᾿ς αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν. πολλοὶ δὲ ἱμάτια" οἵ δὲ 
ἰατρῶν δέονται" ἥκει δέ τις ἢ τῶν προβάτων λελυχω- 
μένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεχρημνισμένα ἢ νόσον 

φάσκων ἐμπεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν: ὥστε μοι δοχῶ., 
ἔφη ὃ Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν πλείω λυ- 
πεῖσϑαι ἢ πρόσϑεν διὰ τὸ ὀλίγα ἔχειν. καὶ ὁ Σάκας, 43 

᾿4λλὰ ναὶ μὰ Δ᾽, ἔφη. ὅταν σᾶ ἧ, πολλὰ ὁρῶν πολ- 
λαπλάσια ἐμοῦ εὐφραίνει. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, 
Οὔτοι. ὦ Σάκα, οὕτως ἡδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα ὡς 
ἀνιαρὸν τὸ ἀποβάλλειν. γνώσει δ᾽ ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ 

λέγω" τῶν μὲν γὰρ πλουτούντων οὐδεὶς ἀναγκάξεται 
ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ ἀποβαλλόντων τι ὄψει 
οὐδένα δυνάμενον καϑεύδειν ὑπὸ λύπης. Μὰ 4, 48 



904 Π1Β. ὙΠ. ΟΑΡ. ΠῚ]. 

ἔφη ὁ Σάκας, οὐδέ γε τῶν λαμβανόντων τι νυστά- 

Δάξοντα οὐδένα ἂν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾿᾽4ληϑῆ, ἔφη. 
λέγεις" εἰ γάρ τοι τὸ ἔχειν οὕτως ὥσπερ τὸ λαμβά- 

νειν ἡδὺ ἦν, πολὺ ἂν διέφερον εὐδαιμονία οἱ πλού- 
σιοι τῶν πενήτων. καὶ ἀνάγκη δέ τοί ἐστιν, ἔφη. ὦ 

Σάκα. τὸν πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν καὶ εἰς 

ϑεοὺς καὶ εἰς φίλους καὶ εἰς ξένους" ὅστις οὖν ἰσχυ- 

ρῶς χρήμασιν ἥδεται, εὖ ἴσϑι τοῦτον καὶ δαπανῶντα 
4 ἰσχυρῶς ἀνιᾶσϑαι. («Ναὶ μὰ “1. ἔφη ὃ Σάκας" ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐγὼ τούτων εἰμί, ἀλλὰ καὶ εὐδαιμονίαν τοῦτο νομί- 
40 ζω τὸ πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν. Τί οὖν, ἔφη. 

πρὸς τῶν ϑεῶν, ὁ Φεραύλας, οὐχὶ σύγε αὐτίκα μάλα 

εὐδαίμων ἐγένου καὶ ἐμὲ εὐδαίμονα ἐποίησας; λαβὼν 

γάρ. ἔφη, ταῦτα πάντα κέχτησο, καὶ χρῶ ὅπως βούλει 

αὐτοῖς" ἐμὲ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ξένον τρέφε, καὶ 
ἔτι εὐτελέστερον ἢ ξένον" ἀρκέσει γάρ μοι ὅ,τι ἂν καὶ 

4 σὺ ἔχῃς τούτων μετέχειν. Παίζεις, ἔφη ὃ Σάκας. 

καὶ ὃ Φεραύλας ὀμόσας εἶπεν ἦ μὴν σπουδῇ λέγειν. 

καὶ ἄλλα γέ σοι, ὦ Σάκα, προσδιαπράξομαι παρὰ Κύ- 
ρου. μήτε ϑύρας τὰς Κύρου ϑεραπεύειν μήτε στρα- 

τεύεσϑαι: ἀλλὰ σὺ μὲν πλουτῶν οἴκοι μένε" ἐγὼ δὲ 
ταῦτα ποιήσω καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ" καὶ ἐάν 

τι ἀγαϑὸν προσλαμβάνω διὰ τὴν Κύρου ϑεραπείαν 

ἢ καὶ ἀπὸ στρατείας τινός, οἴδω πρὸς σέ, ἵνα ἔτι 
πλειόνων ἄρχῃς᾽ μόνον, ἔφη, ἐμὲ ἀπόλυσον ταύτης 
τῆς ἐπιμελείας" ἣν γὰρ ἐγὼ σχολὴν ἄγω ἀπὸ τούτων, 

ἐμοί τέ σε οἶμαι πολλὰ καὶ Κύρῳ χρήσιμον ἔσεσϑαι. 
ἀΑϑτούτων οὕτω ῥηϑέντων ταῦτα συνέϑεντο καὶ ταῦτα 

ἐποίουν. καὶ ὃ μὲν ἡγεῖτο εὐδαίμων γεγενῆσϑαι, ὅτι 
πολλῶν ἦρχε χρημάτων" ὁ δ᾽ αὖ ἐνόμιξε μακαριώτατος 

͵ , 

, 
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εἶναι, ὅτι ἐπίτροπον ἕξοι, σχολὴν παρέχοντα πράττειν 
ὅ,τε ἂν αὐτῷ ἡδὺ ἡ. 

Ἦν δὲ τοῦ Φεραύλα ὃ τρόπος φιλέταιρός τε καὶ 49 

ϑεραπεύειν οὐδὲν ἡδὺ αὐτῷ οὕτως ἐδόκει εἶναι οὐδ᾽ 
ὠφέλιμον ὡς ἀνθρώπους. καὶ γὰρ βέλτιστον πάντων 
τῶν ξῴώων ἡγεῖτο ἄνϑρωπον εἶναι καὶ εὐχαριστότατον, 
ὅτε ἑώρα τούς τε ἐπαινουμένους ὑπό τινος ἀντεπαι- 

νοῦντας τούτους προϑύμως τοῖς τε χαριξομένοις πει- 

ρωμένους ἀντιχαρίζεσϑαι, καὶ οὺὃς γνοῖεν εὐνοϊκῶς 

ἔχοντας. τούτοις ἀντευνοοῦντας, καὶ οἣς εἰδεῖεν φι- 

λοῦντας αὐτούς, τούτους μισεῖν οὐ δυναμένους. καὶ 

γονέας δὲ πολὺ μᾶλλον ἀντιϑεραπεύειν πάντων τῶν 

ξῴων ἐθέλοντας καὶ ξῶντας καὶ τελευτήσαντας" τὰ δ᾽ 

ἄλλα πάντα ξῷα καὶ ἀχαριστότερα καὶ ἀγνωμονέστερα 

ἀνθρώπων ἐγίγνωσκεν εἶναι. οὕτω δὴ ὅ τε Φεραύλας δ0 

ὑπερήδετο ὅτι ἐξέσοιτο αὐτῷ ἀπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλ- 

λῶν κτημάτων ἐπιμελείας ἀμφὶ τοὺς φίλους ἔχειν, ὅ 

τε Σάκας ὅτι ἔμελλε πολλὰ ἔχων πολλοῖς χρήσεσϑαι. 

ἐφίλει δὲ ὁ μὲν Σάκας τὸν Φεραύλαν, ὅτι προσέφερέ 
τι ἀεί. ὁ δὲ τὸν Σάκαν, ὅτι παραλαμβάνειν πάν- 
τα ἤϑελε καὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιμελόμενος οὐδὲν μᾶλ- 
λον αὐτῷ ἀσχολίαν παρεῖχε. καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτω 
διῆγον. 

Θύσας δὲ καὶ ὃ Κῦρος νικητήρια ἑστιῶν ἐκάλεσετν͵ 
τῶν φίλων οἱ μάλιστ᾽ αὐτὸν αὔξειν τε βουλόμενοι 

φανεροὶ ἦσαν καὶ τιμῶντες εὐνοϊχώτατα. συνεκάλεσε 
ὃὲ αὐτοῖς καὶ ᾿ἀρτάβαξον τὸν Μῆδον καὶ Τιγράνην 
τὸν ᾿Δρμένιον χαὶ τὸν Ὑρχάνιον ἵππαρχον καὶ Γω- 
βρύαν. Γαδάτας δὲ τῶν σκηπτούχων ἦρχεν αὐτῷ, 5 
καὶ ἧ ἐκεῖνος διεκόσμησεν ἡ πᾶσα ἔνδον δίαιτα καϑ- 
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εἰστήκει"' καὶ ὑπότε μὲν συνδειπνοῖέν τινες, οὐδ᾽ 
ἐχάϑιξε Γαδάτας. ἀλλ᾽ ἐπεμέλετο" ὅπότε δὲ αὐτοὶ 
εἶεν, καὶ συνεδείπνει" ἥδετο γὰρ αὐτῷ συνών" ἀντὶ 

ὃὲ τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ 

8 Κύρου, διὰ δὲ Κῦρον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων. ὡς δ᾽ ἦλϑον 
οὗ χληϑέντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἕχα- 

στον ἐχάϑιξεν, ἀλλ᾽ ὃν μὲν μάλιστα ἐτίμα, παρὰ τὴν 

ἀριστερὰν χεῖρα, ὡς εὐεπιβουλευοτέρας ταύτης οὔ- 
σης ἢ τῆς δεξιᾶς, τὸν δὲ δεύτερον παρὰ τὴν δεξιάν. 
τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὰ τὴν ἀριστεράν, τὸν δὲ τέ- 
ταρτον παρὰ τὴν δεξιάν" καὶ ἣν πλείονες ὦσυν, ὡσαύ- 

ἄτως. δαφηνίξεσϑαι δὲ ὡς ἕκαστον ἐτίμα {διὰ τοῦτο 
ἐδόκει αὐτῷ ἀγαϑὸν εἶναι, ὅτι ὅπου μὲν οἴονται ἅν- 
ϑρῶώποι τὸν κρατιστεύοντα μήτε κηρυχϑήσεσϑαι μήτε 

ἀϑλα λήψεσθαι, δῆλοί εἰσιν ἐνταῦϑα οὐ φιλονέκος 
πρὸς ἀλλήλους ἔχοντες" ὅπου δὲ μάλιστα πλεονεκτῶν 
ὁ χράτιστος φαίνεται, ἐνταῦϑα προϑυμότατα φανεροί 

δείσιν ἀγωνιζόμενοι πάντες. καὶ ὁ Κῦρος δὲ οὕτως 
ἐσαφήνιζε μὲν τοὺς κρατιστεύοντας παρ᾽ ἑαυτῷ. εὐθὺς 

ἀρξάμενος ἐξ ἔδρας καὶ παραστάσεως. οὐ μέντοι ἀϑό- 

νατον τὴν ταχϑεῖσαν ἕδραν κατεστήδατο. ἀλλὰ νόμι- 

μον ἐποιήσατο καὶ ἀγαϑοῖς ἔργοις προβῆναι εἰς τὴν 

τιμιωτέραν ἕδραν, καὶ εἴ τις ῥαδιουργοίη, ἀναχωρῆσαι 

εἰς τὴν ἀτιμοτέραν. τὸν δὲ πρωτεύοντα ἐν ἕδρα 
ἠσχύνετο μὴ οὐ πλεῖστα καὶ ἀγαϑὰ ἔχοντα παρ᾽ αὐτοῦ 
φαίνεσϑαι. καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ Κύρου γενόμενα οὕτως 

ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα αἰσϑανόμεϑα. 
6 Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόκει τῷ Γωβρύα τὸ μὲν 
πολλὰ ἕκαστα εἷναι οὐδέν τι ϑαυμαστὸν παρ᾽ ἀνδρὶ 
πολλῶν ἄρχοντι" τὸ δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μεγάλα πράτ- 
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τοντα. εἴ τι ἡδὺ δόξειε λαβεῖν. μηδὲν τούτων μόνον 
χαταδαπανᾶν., ἀλλ᾽ ἔργον ἔχειν τὸν ἡδόμενον τούτου 
κοινωνεῖν [τοὺς παρύντας], πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἀπόν- 

τῶν φίλων ἔστιν οἷς ἑώρα πέμποντα ταῦτα αὐτὸν οἷς 
ἡσϑεὶς τύχοι" ὥστε ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν καὶ πάντα τὰ 
«(λοιπὰ πολλὰ ὄντα διεπεπόμφει ὁ Κῦρος ἀπὸ τῆς 
τραπέζης, εἶπεν ἄρα ὁ Γωβρύας, ᾿᾽4λλ᾽, ἐγώ, ὦ Κῦρε, 
πρόσϑεν μὲν ἡγούμην τούτῳ δὲ πλεῖστον διαφέρειν 
ἀνθρώπων τῷ στρατηγικώτατον εἶναι" νῦν δὲ ϑεοὺς 
ὄμνυμι ἦ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον σε διαφέρειν φιλαν- 

ϑρωπίᾳ ἢ στρατηγία. Νὴ 47, ἔφη ὃ Κῦρος" καὶ 
μὲν δὴ καὶ ἐπιδείκνυμαιί τὰ ἔργα πολὺ ἥδιον φιλαν- 
ϑρωπίας ἢ στρατηγίας. Πῶς δή; ἔφη ὁ Γωβρύας. 

Ὅτι, ἔφη. τὰ μὲν κακῶς ποιοῦντα ἀνθρώπους δεῖ ἐπι- 

δείχνυσθϑαι. τὰ δὲ εὖ. ἐκ τούτου δὴ ἐπεὶ ὑπέπινον, 
ἤρετο ὃ Ὑστάσπας τὸν Κῦρον, Ἶ4ρ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
ἀχϑεσϑείης μοι, εἴ σε ἐροίμην ὃ βούλομαί σου πυϑέ- 

σϑαι; ᾿4“λλὰ ναὶ μὰ τοὺς ϑεούς. ἔφη. τοὐναντίον τού- 
του ἀχϑοίμην ἄν σοι. εἰ αἰσϑοίμην σιωπῶντα ἃ βού- 

λοιο ἐρέσϑαι. “έγε δή μοι. ἔφη. ἤδη πώποτε καλέ- 
σαντός σου οὐκ ἦλθον; Εὐφήμει, ἔφη ὁ Κῦρος. ᾿4λλ᾽ 

ὑπακούων σχολῇ ὑπήκουσα; Οὐδὲ τοῦτο. Προστα- 
χϑὲν δέ τι ἤδη σοι οὐκ ἔπραξα; Οὐκ αἰτιῶμαι. ἔφη. 
Ὃ δὲ πράττοιμι, ἔστιν ὅ,τι πώποτε οὐ προϑύμως ἢ 
οὐχ ἡδομένως πράττοντά μὲ κατέγνως; Τοῦτο δὴ 

πάντων ἥκιστα, ἔφη ὃ Κῦρος. Τίνος μὴν ἕνεκα, ἔφη. 
πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κῦρε, Χρυσάνταν ἔγραψας ὥστε 
εἰς τὴν τιμιωτέραν ἐμοῦ χώραν ἱδρυϑῆναι; Ἧ λέγω; 
ἔφη ὁ Κῦρος. Πάντως, ἔφη ὃ Ὑστάσπας. Καὶ σὺ 

αὖ οὐκ ἀχϑέσει μοι ἀκούων τἀληϑῆ; ᾿Ησϑήσομαι μὲν 
420" 

οο 
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οὖν, ἔφη. ἣν εἰδῶ ὅτι οὐκ ἀδικοῦμαι. Χρυσάντας 
τοίνυν, ἔφη. οὑτοσὶ πρῶτον μὲν οὐ κλῆσιν ἀνέμενεν, 
ἀλλὰ πρὶν καλεῖσϑαι παρῆν τῶν ἡμετέρων ἕνεκα" ἔπει- 
τα δὲ οὐ τὸ κελευόμενον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι αὐτὸς 

γνοίη ἄμεινον εἶναι πεπραγμένον ἡμῖν τοῦτο ἔπραττεν. 

ὁπότε δὲ εἰπεῖν τι δέοι εἰς τοὺς συμμάχους, ἃ μὲν 

ἐμὲ ὥετο πρέπειν λέγειν ἐμοὶ συνεβούλευεν" ἃ δὲ ἐμὲ 
αἴσϑοιτο βουλόμενον μὲν εἰδέναν τοὺς συμμάχους, 

αὐτὸν δέ μὲ αἰσχυνόμενον περὶ ἐμαυτοῦ λέγειν, ταῦ- 
τα οὗτος λέγων ὡς ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο" ὥστ᾽ 
ἔν γε τούτοις τί κωλύει αὐτὸν καὶ ἐμοῦ ἐμοὶ κρείτ- 
τονα εἶναι; καὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα τὰ παρ- 
όντα ἀρκεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐστι σκοπῶν τί ἂν 
προσγενόμενον ὀνήδειεν, ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς καλοῖς πολὺ 

12 μᾶλλον ἐμοῦ ἀγάλλεται καὶ ἥδεται. πρὸς ταῦτα ὃ Ὑστά- 
ὅπας εἶπε, Νὴ τὴν Ἥραν. ὦ Κῦρε, ἥδομαί γε ταῦτά 
ὅε ἐρωτήσας. Τί μάλιστα; ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι κἀγὼ 

πειράσομαι ταῦτα ποιεῖν" ὃν μόνον, ἔφη, ἀγνοῶ, πῶς 

ἂν εἴην δῆλος χαίρων ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγαϑοῖς᾽" πότερον 

κροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε ἢ γελᾶν ἢ τί ποιεῖν. καὶ ὃ ᾽49ρ- 
τάβαξος εἶπεν, Ὀρχεῖσϑαι δεῖ τὸ Περσικόν. ἐπὶ τού- 
τοις μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

18 Προϊόντος δὲ τοῦ συμποσίου ὃ Κῦρος τὸν Γω- 
βούαν ἐπήρετο, Εἰπέ μοι. ἔφη, ὦ Γωβρύα, νῦν ἂν 
δοκεῖς ἥδιον τῶνδέ τῷ τὴν ϑυγατέρα δοῦναι ἢ ὅτε 

τὸ πρῶτον ἡμῖν συνεγένου; Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Γωβρύας, 

κἀγὼ τἀληϑῆ λέγω; Νὴ 4, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ψεύ- 

δους γε οὐδεμία ἐρώτησις δεῖται. Εὖ τοίνυν. ἔφη, 
ἴσϑι ὅτι νῦν ἂν πολὺ ἥδιον. Ἦ καὶ ἔχοις ἄν, ἔφη ὃ 

14 Κῦρος, εἰπεῖν διότι; Ἔγωγε. 4έγε δή. Ὅτι τότε μὲν 



118. ΥΠ1|. ὍΑΡ, 1Υ. 909 

ἑώρων τοὺς πόνους καὶ τοὺς κινδύνους εὐθύμως αὐ- 

τοὺς φέροντας. νῦν δὲ ὁρῶ αὐτοὺς τἀγαϑὰ θωφρό- 
νῶς φέροντας. δοχεῖ δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον 
εἶναι εὑρεῖν ἄνδρα τἀγαϑὰ καλῶς φέροντα ἢ τὰ κακά" 

τὰ μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς πολλοῖς. τὰ δὲ σωφροσύνην 
τοῖς πᾶσιν ἐμποιεῖ. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Ἤχουσας. ὦ 1ὅ 
Ὑστάσπα. Γωβρύου τὸ ῥῆμα; Ναὶ μὰ 4, ἔφη" καὶ 
ἐὰν πολλὰ τοιαῦτά γε λέγῃ. πολὺ μᾶλλόν με τῆς ϑυ- 
γατρὸς μνηστῆρα λήψεται ἢ ἐὰν ἐχπώματα πολλά μοι 

ἐπιδεικνύηῆ. Ἦ μήν. ἔφη ὃ Γωβρύας. πολλά γέ μοί: 

ἐστι τοιαῦτα συγγεγραμμένα, ὧν ἐγώ σοι οὐ φϑονή- 

σω, ἢν τὴν ϑυγατέρα μου γυναῖκα λαμβάνῃς" τὰ δ᾽ 

ἐχπώματα,. ἔφη. ἐπειδὴ οὐκ ἀνέχεσϑαί μοι φαίνει, 

οὐκ οἶδ᾽ εἰ Χρυσάντᾳ τουτῳὶ δῶ. ἐπεὶ καὶ τὴν ἕδραν 
ὅου ὑφήρπασε. Καὶ μὲν δή. ἔφη ὃ Κῦρος. ὦ Ὑστά- ττ 
σπα. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ παρόντες. ἢν ἐμοὶ λέγητε, 
ὅταν τις ὑμῶν γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ, γνώσεσϑε ὁποῖός 

τις κἀγὼ συνεργὸς ὑμῖν ἔσομαι. καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν, 18 

Ἢν δέ τις ἐχδοῦναι βούλεται ϑυγατέρα, πρὸς τίνα 
δεῖ λέγειν; Πρὸς ἐμέ, ἔφη ὃ Κῦρος. καὶ τοῦτο πάνυ 

γάρ, ἔφη. δεινός εἰμι ταύτην τὴν τέχνην. Ποίαν; 

ἔφη ὁ Χρυσάντας. Τὸ γνῶναι ὁποῖος ἂν γάμος ἕκά- 19 
στῷ συναρμόσειε. χαὶ ὁ Χρυσάντας ἔφη. 4“έγε δὴ 

πρὸς τῶν ϑεῶν ποίαν τινά μοι γυναῖχα οἴει συναρμό- 

σειν κάλλιστα. Πρῶτον μέν. ἔφη. μικράν" μικρὸς γὰρ 20 

καὶ αὐτὸς εἶ" εἰ δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἤν ποτε βούλῃ 
αὐτὴν ὀρϑὴν φιλῆσαι. προσάλλεσϑαί σε δεήσει ὥσπερ 
τὰ κυνάρια Τοῦτο μὲν δή. ἔφη. ὀρϑῶς προνοεῖρ" 
καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἁλτικός εἰμί. Ἔπειτα δ᾽, ἔφη. 51 
σιμὴ ἄν σοι ἰσχυρῶς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦ- 
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το; Ὅτι, ἔφη, σὺ γρυπὸς εἶ" πρὸς οὖν τὴν σιμότητα 
σάφ᾽ ἴσϑι ὅτι ἡ γρυπότης ἄριστ᾽ ἂν προσαρμύσειε. 
Μέγεις σύ, ἔφη, ὡς καὶ τῷ εὖ δεδειπνηκότει ὥσπερ 
καὶ ἐγὼ νῦν ἄδειπνος ἂν συναρμόττοι. Ναὶ μὰ 41, 
ἔφη ὁ Κῦρος τῶν μὲν γὰρ μεστῶν γρυπὴ ἡ γαστὴρ 

2 γίγνεται, τῶν δὲ ἀδείπνων σιμή. καὶ ὁ Χρυσάντας 

ἔφη, Ψυχρῷ δ᾽ ἄν, πρὸς τῶν ϑεῶν, βασιλεῖ ἔχοις ἂν 

εἰπεῖν ποία τις συνοίσει; ἐνταῦϑα μὲν δὴ ὅ τε Κῦρος 

28 ἐξεγέλασε καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. γελώντων ὃὲ ἅμα 
εἶπεν ὁ Ὑστάσπας, Πολύ γ᾽. ἔφη. μάλιστα τούτου δε. 
ὦ Κῦρε, ξηλῶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. Τίνος; ἔφη ὁ Κῦρος. 

Ὅτι δύνασαι καὶ ψυχρὸς ὧν γέλωτα παρέχειν. καὶ ὁ 
Κῦρος εἶπεν, Ἔπειτα οὐκ ἂν πρίαιό γε παμπόλλου 
ὥστε σοὶ ταῦτ᾽ εἰρῆσϑαι, καὶ ἀπαγγελϑῆναι παρ᾽ ἧ 
εὐδοκιμεῖν βούλει ὅτε ἀστεῖος εἶ; καὶ ταῦτα μὲν δὴ 
οὕτω διεσκώπτετο. 

94 Μετὰ δὲ ταῦτα Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγκε γυναικεῖον 

κόσμον, καὶ ἐκέλευσε τῇ γυναικὶ δοῦναι, ὅτι ἀνδρείως 
συνεστρατεύετο τῷ ἀνδρί, ᾿Αρταβάξῳ δὲ χρυσοῦν ἔκ- 
πῶμα, τῷ δ᾽ “Ὑρκανίῳ ἵππον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 
καλὰ ἐδωρήσατο. Σοὶ δέ, ἔφη, ὦ Γωβρύα, δώσω ἄν- 

οὔ δρα τῇ ϑυγατρί. Οὐκοῦν ἐμέ, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, δώ- 
σεις, ἵνα καὶ τὰ συγγράμματα λάβω. Ἦ καὶ ἔστι σοι, 

ἔφη ὁ Κῦρος, οὐσία ἀξία τῶν τῆς παιδός; Νὴ 410, 

ἔφη, πολλαπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. Καὶ ποῦ, 
ἔφη ὁ Κῦρος, ἔστι σοι αὕτη ἡ οὐσία; ᾿Ενταῦϑα, 

ἔφη, ὕπουπερ καὶ σὺ κάϑησαι φίλος ὧν ἐμοί. ᾿ἀρκεῖ 
μοι, ἔφη ὃ Γωβρύας" καὶ εὐθὺς ἐκτείνας τὴν δεξιὰν 

20 ΖΔίδου, ἔφη, ὦ Κῦρε" δέχομαι γάρ. καὶ ὃ Κῦρος λα- 
βὼν τὴν τοῦ Ὑστάσπου δεξιὰν ἔδωκε τῷ Γωβρύᾳ, ὃ 
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δ᾽ ἐδέξατο. ἐκ δὲ τούτου πολλὰ καὶ καλὰ ἔδωκε δῶ- 

ρα τῷ Ὑστάσπᾳ, ὅπως τῇ παιδὶ πέμψειε: Χρυσάνταν 
δ᾽ ἐφίλησε προσαγαγόμενος. καὶ ὃ ᾿Αρτάβαξος εἶπε, 21 
Μὰ 42, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐχ ὁμοίου γε χρυσοῦ ἐμοί 
τε τὸ ἔκπωμα δέδωκας καὶ Χρυσάντᾳ τὸ δῶρον. ᾽4λ- 
λὰ καὶ σοί, ἔφη, δώσω. ἐπήρετο ἐκεῖνος Πότε; Εἰς 
τριακοστόν, ἔφη. ἔτος. ὼς ἀναμενοῦντος, ἔφη, καὶ 
οὐκ ἀποϑανουμένου οὕτω παρασκευάζου. καὶ τότε μὲν 
δὴ οὕτως ἔληξεν ἣ σκηνή" ἐξανισταμένων δ᾽ αὐτῶν 

ἐξανέστη καὶ ὁ Κῦρος καὶ συμπρούπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ 
τὰς ϑύρας. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τοὺς ἐθελουσίους συμμάχους γε- 28 
ψομένους ἀπέπεμπεν οἴκαδε ἑκάστους, πλὴν ὅσοι αὐ- 
τῶν οἰκεῖν ἐβούλοντο παρ᾽ αὐτῷ" τούτοις δὲ χώραν 
καὶ οἴχους ἔδωκε, καὶ νῦν ἔτι ἔχουσιν οὗ τῶν κατα- 

μεινάντων τότε ἀπόγονοι᾽ πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων 

καὶ Ὑρχανίων" τοῖς δ᾽ ἀπιοῦσι δωρησάμενος πολλὰ 
καὶ ἀμέμπτους ποιησάμενος καὶ ἄρχοντας καὶ στρα- 
τιώτας ἀπεπέμψατο. ἐκ τούτου δὲ διέδωκε καὶ τοῖς 29 

περὶ ἑαυτὸν στρατιώταις τὰ χρήματα ὅσα ἐκ Σάρ- 
δεῶν ἔλαβε" καὶ τοῖς μὲν μυριάρχοις καὶ τοῖς περὶ 
αὑτὸν ὑπηρέταις ἐξαίρετα ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἕχά- 

στῳ, τά δὲ ἄλλα διένειμε: καὶ τὸ μέρος ἑκάστῳ δοὺς 
τῶν μυριάρχων ἐπέτρεψεν αὐτοῖς διανέμειν ὥσπερ 
αὐτὸς ἐκείνοις διένειμεν. ἐδίδοσαν δὲ τὰ μὲν ἄλλα 80 
χρήματα ἄρχων ἄρχοντας τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ δοκιμάξων᾽ 
τὰ δὲ τελευταῖα οἵ ἑξάδαρχοι τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ἐδιώ- 

τας δοκιμάσαντες πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ ἐδίδοσαν" 
καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον μέρος. ἐπεὶ 81 
ὃὲ εἰλήφεσαν τὰ τότε δοϑέντα, οἵ μέν τινες ἔλεγον 
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περὶ τοῦ Κύρου τοιάδε' Ἦπου αὐτός γε πολλὰ ἔχει, 

ὅπου γε καὶ ἡμῶν ἑκάστῳ τοσαῦτα δέδωκεν" οἱ δέ 
τινες αὐτῶν ἔλεγον, Ποῖα πολλὰ ἔχει; οὐχ ὃ Κύρου 

τρόπος τοιοῦτος οἷος χρηματίξεσϑαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλ- 
λον ἢ κτώμενος ἥδεται. 

82 Αἰσϑόμενος δὲ ὃ Κῦρος τούτους τοὺς λόγους καὶ 

τὰς δόξας τὰς περὶ αὑτοῦ συνέλεξε τοὺς φίλους τὲ καὶ 

τοὺς ἐπικαιρίους ἅπαντας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

Ὦ, ἄνδρες φίλοι. ἑώρακα μὲν ἤδη ἀνθρώπους οἱ 
βούλονται δοκεῖν πλείω κεκτῆσϑαι ἢ ἔχουσιν, ἐλευ- 

ϑεριώτεροι ἂν οἰόμενοι οὕτω φαίνεσϑαι" ἐμοὶ δὲ δο- 
κοῦσιν, ἔφη. οὗτοι τοὔμπαλιν οὗ βούλονται ἐφέλκεσϑαι" 
τὸ γὰρ πολλὰ δοχοῦντα ἔχειν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τῆς οὐ- 

σίας φαίνεσθαι ὠφελοῦντα τοὺς φίλους ἀνελευϑερίαν 

88 ἔμοιγε δοκεῖ περιάπτειν. εἰσὶ δ᾽ αὖ, ἔφη, οὗ λεληϑέναι 
βούλονται ὅσα ἂν ἔχωσι" πονηροὶ υὖν καὶ οὗτοι τοῖς 
φίλοις ἔμοιγε δοκοῦσιν εἶναι. διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι 
τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι 

ϑάτοῖς ἑταίροις. ἀλλὰ τητῶνται. ἁπλουστάτου δέ μοι, 

ἔφη. δοχεῖ εἶναι τὸ τὴν δύναμιν φανερὰν ποιήσαντα 

ἐκ ταύτης ἀγωνίξεσϑαι περὶ καλοκἀγαϑέας. κἀγὼ οὖν, 
ἔφη, βούλομαι ὑμῖν ὅσα μὲν οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν τῶν 
ἐμοὶ ὄντων δεῖξαι, ὅσα δὲ μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διηγήσα- 

8ὅ σϑαι. ταῦτα εἰπὼν τὰ μὲν ἐδείκνυ πολλὰ καὶ καλὰ 
κτήματα τὰ δὲ χείμενα ὡς μὴ ῥάδια εἶναι ἰδεῦν δὲ- 

80 ηγεῖτο" τέλος δ᾽ εἶπεν ὧδε' Ταῦτα, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 
ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς οὐδὲν μᾶλλον ἐμὰ ἡγεῖσϑαι ἢ καὶ 

ὑμέτερα ἐγὼ γάρ. ἔφη. ταῦτα ἀϑροίζω οὔϑ᾽ ὅπως 
αὐτὸς καταδαπανήσω οὔϑ᾽ ὕπως αὐτὸς κατατρίψω" 

οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" ἀλλ᾽ ὅπως ἔχω τῷ τὲ ἀεὶ καλόν 
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τι ὑμῶν ποιοῦντι διδόναι καὶ ὅπως. ἥν τις ὑμῶν τι- 
νος ἐνδεῖσϑαι νομίσῃ. πρὸς ἐμὲ ἐλϑὼν λάβῃ οὗ ἂν 
ἐνδεὴς τυγχάνῃ ὥν. καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐλέχϑη. 

Ἡνίκα δὲ ἤδη αὐτῷ ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ ἐν, 
Βαβυλῶνι ὡς καὶ ἀποδημεῖν, συνεσκευάξετο τὴν εἰς 

Πέρσας πορείαν καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν" ἐπεὶ δ᾽ 
ἐνόμισεν ἱκανὰ ἔχειν ὧν ᾧὥετο δεήσεσθαι, οὕτω δὴ ἀν- 

β εζξεύγνυ. διηγησόμεθα δὲ καὶ ταῦτα ὡς πολὺς στόλος 2 

᾿ς ὧν εὐτάχτως μὲν ἀνεσκχευάξετο, ταχὺ δὲ κατεχωρίέξετο 
ὅπου δέοι. ὅπου γὰρ ἂν στρατοπεδεύηται βασιλεύς. 

σκηνὰς μὲν δὴ ἔχοντες πάντες οἵ ἀμφὶ βασιλέα στρα- 

τεύονται καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος. εὐθὺς δὲ τοῦτο 8 

ἐνόμιξε Κῦρος. πρὸς ἕω βλέπουσαν ἵστασϑαι τὴν σκχη- 
νήν᾽ ἔπειτα ἔταξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ ἀπολιπόντας 

σκηνοῦν τοὺς δορυφόρους τῆς βασιλικῆς σκηνῆρ᾽ ἔπει- 

τα σιτοποιοῖς μὲν χώραν ἀπέδειξε τὴν δεξιάν, ὀψο- 
ποιοῖς δὲ τὴν ἀριστεράν. ἵπποις δὲ τὴν δεξιάν. ὑπο- 
ξυγίοις δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν ἀριστεράν" καὶ τἄλλα δὲ 
διετέταχτο ὥστε εἰδέναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ 
μέτρῳ καὶ τόπῳ. ὅταν δὲ ἀνασκευάξωνται, συντίϑησι 4 
μὲν ἕκαστος σκεύη οἷσπερ τέτακται χρῆσϑαι, ἀνατίϑεν- 
ται δ᾽ αὖ ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποξύγια: ὥσϑ᾽ ἅμα μὲν πάν- 
τες ἔρχονται οἱ σκευαγωγοὶ ἐπὶ τὰ τεταγμένα ἄγειν, 
ἅμα δὲ πάντες ἀνατιϑέασιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἕκαστος. 
οὕτω δὴ ὃ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ μιᾷ τε σκηνῇ καὶ πά- 

σαις ἀνῃρῆσϑαι. ὡσαύτως οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατα- ὅ 

σκευῆς. καὶ περὶ τοῦ πεποιῆσϑαι δὲ τἀπιτήδεια πάντα 
ἐν καιρῷ ὡσαύτως διατέτακται ἑκάστοις τὰ ποιητέα" 
χαὶ διὰ τοῦτο ὃ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἕνέ τε μέρει καὶ 

πᾶσι πεποιῆσϑαι. ὥσπερ δὲ οἱ περὶ τἀπιτήδεια ϑερά- ὃ 
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ποντὲς χώραν εἶχον τὴν προσήκουσαν ἕκαστοι, οὕτω 
καὶ οἱ ὁπλοφόροι αὐτῷ ἐν τῇ στρατοπεδεύσει χώραν 
τε εἶχον τὴν τῇ ὁπλίσει ἑκάστῃ ἐπιτηδείαν, καὶ ἤδε- 
σαν ταύτην ὁποία ἦν, καὶ ἐπ᾽ ἀναμφισβήτητον πάντες 

Ἰχατεχωρίξζοντο. καλὸν μὲν γὰρ ἡγεῖτο ὃ Κῦρος καὶ 
ἐν οἰκία εἶναι ἐπιτήδευμα τὴν εὐθημοσύνην" ὅταν 
γάρ τίς του δέηται, δῆλόν ἐστι ὕπου δεῖ ἐλϑόντα λα- 

βεῖν" πολὺ δ᾽ ἔτι κάλλιον ἐνόμιξε τὴν τῶν στρατιω- 
τικῶν φύλων εὐθημοσύνην εἶναι, ὅσῳ τὲ ὀξύτεροι οἱ 
καιροὶ τῶν εἰς τὰ πολεμικὰ χρήσεων χαὶ μείζω τὰ 

σφάλματα ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων ἐν αὐτοῖς" ἀπὸ δὲ 
τῶν ἐν καιρῷ παραγιγνομένων πλείστου ἄξια πλεονε- 

κτήματα ἑώρα γιγνόμενα ἐν τοῖς πολεμικοῖς" διὰ ταῦ- 

τα οὖν καὶ ἐπεμέλετο ταύτης τῆς εὐθημοσύνης μάλι- 
8στα. καὶ αὐτὸς μὲν δὴ πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ κατ- 
ἑτίϑετο τοῦ στρατοπέδου, ὡς ταύτης τῆς χώρας ἐχυ- 

ρωτάτης οὔσης" ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν πιστοτάτους ὥσπερ 

εἰώϑει περὶ ἑαυτὸν εἶχε, τούτων δ᾽ ἐν κύκλῳ ἐχομέ- 
ϑνους ἱππέας τ᾽ εἶχε καὶ ἁρματηλάτας. καὶ γὰρ τούτους 
ἐχυρᾶς ἐνόμιξε χώρας δεῖσϑαι, ὅτι σὺν οἷς μάχονται 
ὅπλοις οὐδὲν πρόχειρον ἔχοντες τούτων στρατοπεδεύον- 

ται, ἀλλὰ πολλοῦ χρόνου δέονται εἰς τὴν ἐξόπλισιν, 
10 εἰ μέλλουσι χρησίμως ἕξειν. ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν ἀρι- 

στερᾷ αὐτοῦ δὲ καὶ τῶν ἱππέων πελτασταῖς χώρα 
ἦν τοξοτῶν δ᾽ αὖ χώρα ἡ πρόσϑεν ἦν καὶ ὄπισϑεν 

11 αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων. ὁπλίτας δὲ καὶ τοὺς τὰ 

μεγάλα γέρρα ἔχοντας κύκλῳ πάντων εἶχεν ὥσπερ τεῖ- 
χος. ὅπως καὶ εἰ δέοι τι ἐνσκευάξεσϑαι τοὺς ἱππέας, 
οἵ μονιμώτατοι πρόσϑεν ὄντες παρέχοιεν αὐτοῖς ἀσφα- 

12. λὴ τὴν καϑόπλισιν. ἐχάϑευδον δὲ αὐτῷ ἐν τάξει 
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ὥσπερ οἱ ὅὃπλῖται. οὕτω δὲ καὶ οὗ πελτασταὶ καὶ οἵ 
τοξόται, ὕπως καὶ ἐκ νυκτῶν, εἰ δέοι τι, ὥσπερ καὶ 

οἵ ὁπλῖται παρεδσκενασμένοι εἰσὶ παίειν τὸν εἰς χεῖρας 

ἐόντα, οὕτω καὶ οἱ τοξόται καὶ οἱ ἀκοντισταί, εἴ τινες 

᾿ προσίοιεν, ἐξ ἑτοίμου ἀκοντίξοιεν καὶ τοξεύοιεν ὑπὲρ 
᾿ τῶν ὁπλιτῶν. εἶχον δὲ καὶ σημεῖα πάντες οἵ ἄρχον- 18 

τὲς ἐπὶ ταῖς σχηναῖς" οἱ δ᾽ ὑπηρέται ὥσπερ καὶ ἐν 
ταῖς πόλεσιν [οἷ σώφρονες] ἴσασι μὲν καὶ τῶν πλείστων 

τὰς οἰκήσεις, μάλιστα δὲ τῶν ἐπικαιρίων, οὕτω καὶ τῶν 

ἐν τοῖς στρατοπέδοις τάς τε χώρας τὰς τῶν ἡγεμόνων 

ἠπίσταντο οὗ Κύρου ὑπηρέται καὶ τὰ σημεῖα ἐγίγνω- 

ὅκον ὃ ἑκάστοις ἦν᾽ ὥστε ὅτου δέοιτο Κῦρος, οὐκ ἐζή- 
τουν, ἀλλὰ τὴν συντομωτάτην ἐφ᾽ ἕκαστον ἔϑεον. καὶ 
διὰ τὸ εἰλικρινῆ ἕκαστα εἶναι τὰ φῦλα πολὺ μᾶλλον ἦν 14 
δῆλα καὶ ὁπότε τις εὐταχτοίη καὶ εἴ τις μὴ πράττοι 
τὸ προσταττόμενον. οὕτω δὴ ἐχόντων ἡγεῖτο, εἴ τις 

χαὶ ἐπίϑοιτο νυχτὸς ἢ ἡμέρας, ὥσπερ ἂν εἰς ἐνέδραν 

εἰς τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτιϑεμένους ἐμπίπτειν. καὶ τῦ 

τὸ ταχτικὸν «δὲ εἶναι οὐ τοῦτο μόνον ἡγεῖτο εἴ τις ἐκ- 
τεῖναι φάλαγγα εὐπόρως δύναιτο ἢ βαϑῦναι ἢ ἐκ κέ- 

ρατος εἰς φάλαγγα καταστῆσαι ἢ ἐκ δεξιᾶς ἢ ἀριστε- 

᾿ρᾶς ἢ ὄὕπισϑεν ἐπιφανέντων πολεμίων ὀρϑῶς ἐξελίξαι, 

ἀλλὰ καὶ τὸ διασπᾶν ὁπότε δέοι τακτικὸν ἡγεῖτο, καὶ 

τὸ τιϑέναι γε τὸ μέρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν ὠφε- 

λείᾳ ἂν εἴη, καὶ τὸ ταχύνειν δὲ ὅπου φϑάσαι δέοι, 

πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ταχτικοῦ ἀνδρὺς ἐνόμιξεν 
εἶναι καὶ ἐπεμέλετο τούτων πάντων ὁμοίως. καὶ ἐν 10 
μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸ συμπῖπτον ἀεὶ διατάττων 
ἐπορεύετο, ἐν ὃὲ τῇ στρατοπεδεύσει ὡς τὰ πολλὰ 
ὥσπερ εἴρηται κατεχώριξεν. 
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11 ᾿Επεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μηδικήν, 

τρέπεται ὁ Κῦρος πρὸς Κυαξάρην. ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο 
ἀλλήλους. πρῶτον μὲν δὴ ὁ Κῦρος εἶπε τῷ Κυαξάρῃ 
ὅτι οἶκος αὐτῷ ἐξηρημένος εἴη ἐν Βαβυλῶνι καὶ ἀρ- 
χεῖα, ὅπως ἔχῃ καὶ ὅταν ἐκεῖσε ἔλϑῃ εἰς οἰκεῖα κατά- 

γεσϑαι" ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλα δῶρα ἔδωκεν αὐτῷ πολλὰ 
18 χαὶ χαλά. ὃ δὲ Κυαξάρης ταῦτα μὲν ἐδέχετο, προῦσ- 

ἔπεμψε δὲ αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα στέφανόν τε χρυσοῦν 
καὶ ψέλια φέρουσαν καὶ στρεπτὸν καὶ στολὴν Μηδι- 

19 χὴν ὡς δυνατὸν καλλίστην. καὶ ἡ μὲν δὴ παῖς ἐστε- 
φάνου τὸν Κῦρον, ὁ δὲ Κυαξάρης εἶπε, ΖΔίδωμι δέ 
σοι. ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ αὐτὴν ταύτην γυναῖχα, ἐμὴν 
οὖσαν ϑυγατέρα᾽ καὶ ὃ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τοῦ 
ἐμοῦ πατρὸς ϑυγατέρα, ἐξ ἧς σὺ ἐγένου" αὕτη δ᾽ 

ἐστὶν ἣν σὺ πολλάκις παῖς ὧν ὅτε παρ᾿ ἡμῖν ἦσϑα 
ἐτιϑηνήσω" καὶ ὁπότε τις ἐρωτῴη αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, 
ἔλεγεν ὅτε Κύρῳ" ἐπιδίδωμι δὲ αὐτῇ ἐγὼ καὶ φερνὴν 
Μηδίαν τὴν πᾶσαν: οὐδὲ γὰρ ἔστι μοι ἄρρην παῖς 

οογνήσιος. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" ὃ δὲ Κῦρος ἀπεκρίνατο, 
᾽.41λλ᾽΄, ὦ Κυαξάρη, τό τε γένος ἐπαινῶ καὶ τὴν παῖδα 
καὶ τὰ δῶρα" βούλομαι δέ, ἔφη, σὺν τῇ τοῦ πατρὸς 

γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητρὸς ταῦτά σοι συναινέσαι. εἶπε 

μὲν οὖν οὕτως ὃ Κῦρος. ὅμως ὃὲ τῇ παιδὶ πάντα 
ἐδωρήσατο ὁπόσα ᾧετο καὶ τῷ Κυαξάρῃ χαριεῖσϑαι. 
ταῦτα δὲ ποιήσας εἰς Πέρσας ἐπορεύετο. 

91 Ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευό- 
μενος, τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατέλιπεν, αὐτὸς 
δὲ σὺν τοῖς φίλοις εἰς τὴν πόλιν ἐπορεύετο. ἱερεῖα 

μὲν ἄγων ὡς πᾶσι Πέρσαις ἱκανὰ ϑύειν τε καὶ ἑστιᾶ- 
σϑαι' δῶρα δ᾽ ἦγεν οἷα μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ 
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μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις, οἷα δ᾽ ἔπρεπεν ἀρχαῖς 
καὶ γεραιτέροις καὶ τοῖς ὁμοτίμοις πᾶσιν" ἔδωκε δὲ 

᾿ καὶ πᾶσι Πέρσαις καὶ Περσίσιν ὅσαπερ καὶ νῦν ἔτι 
᾿ς δίδωσιν ὅτανπερ ἀφίκηται βασιλεὺς εἰς Πέρσας. ἐκ δὲ 33 

τούτου συνέλεξε Καμβύσης τοὺς γεραιτέρους Περσῶν 
καὶ τὰς ἀρχάς. οἵπερ τῶν μεγίστων κύριοί εἰσι" παρ- 

᾿ς εχάλεσε δὲ χαὶ Κῦρον. καὶ ἔλεξε τοιάδε. 
ἄνδρες Πέρσαι καὶ σύ, ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις 

ὑμῖν εἰκότως εὔνους εἰμί: ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω, 

σὺ δέ, ὦ Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἶ, δίκαιος οὖν εἰμι, ὅσα 
γιψνώδκειν δοκῶ ἀγαϑὰ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἰς τὸ μέ- 
σον λέγειν. τὰ μὲν γὰρ παρελθόντα ὑμεῖς μὲν Κῦρον 28 

ηὐξήσατε στράτευμα δόντες καὶ ἄρχοντα τούτου αὐτὸν 
καταστήσαντες, Κῦρος δὲ ἡγούμενος τούτου σὺν ϑεοῖς 
εὐχλεεῖς μὲν ὑμᾶς. ὦ Πέρσαι, ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποις 
ἐποίησεν, ἐντίμους δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πάσῃ" τῶν δὲ συ- 

στρατευσαμένων αὐτῷ τοὺς μὲν ἀρίστους καὶ πεπλού- 
τικε. τοῖς δὲ πολλοῖς μισϑὸν καὶ τροφὴν παρεδσκεύακεν" 

ἱππικὸν δὲ καταστήσας Περσῶν πεποίηκε Πέρσαις καὶ 
πεδίων εἶναι μετουσίαν. ἢν μὲν οὖν καὶ τὸ λοιπὸν 34 
οὕτω γιγνώσκητε, πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν αἴτιοι ἀλλήλοις 

ἔσεσϑε" εἰ δὲ ἢ σύ, ὦ Κῦρε, ἐπαρϑεὶς ταῖς παρούσαις 
τύχαις ἐπιχειρήσεις καὶ Περσῶν ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ 
ὥσπερ τῶν ἄλλων. ἢ ὑμεῖς. ὦ πολῖται, φϑονήσαντες 
τούτῳ τῆς δυνάμεως καταλύειν πειράσεσϑε τοῦτον τῆς 

ἀρχῆς. εὖ ἴστε ὅτι ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγα- 
ϑῶν ἔσεσϑε. ὡς οὖν μὴ ταῦτα γίγνηται. ἀλλὰ τἀγαϑά, 3ὅ - 
ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ϑύσαντας ὑμᾶς κοινῇ καὶ ϑεοὺς ἐπι- 

μαρτυραμένους συνϑέσϑαι. σὲ μέν. ὦ Κῦρε, ἤν τις 
ἐπιστρατεύηται χώρα Περσίδι ἢ Περσῶν νόμους δια- 
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σπᾶν πειρᾶται. βοηϑήσειν παντὶ σϑένει, ὑμᾶς δέ, ὦ 

Πέρσαι, ἤν τις ἢ ἀρχῆς Κῦρον ἐπιχειρῇ καταπαύειν 

ἢ ἀφίστασϑαί τις τῶν ὑποχειρίων, βοηϑήσειν καὶ ὑμῖν 
20 αὐτοῖς καὶ Κύρῳ καϑ' ὅ,τι ἂν οὗτος ἐπαγγέλλῃ. καὶ 

ἕως μὲν ἂν ἐγὼ ζῶ, ἐμὴ γίγνεται ἡ ἐν Πέρσαις βασι- 
λεία: ὅταν δ᾽ ἐγὼ τελευτήσω, δῆλον ὅτι Κύρου, ἐὰν 

ξῇ. καὶ ὅταν μὲν οὗτος ἀφίκηται εἰς Πέρσας, ὁσίως 

ἂν ὑμῖν ἔχοι τοῦτον ϑύειν τὰ ἱερὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ 
νῦν ἐγὼ ϑύω" ὅταν δ᾽ οὗτος ἔχδημος ἦἧ, χαλῶς ἂν 

οἶμαι ὑμῖν ἔχειν εἰ ἐκ τοῦ γένους ὃς ἂν δοκῇ ὑμῖν 
21 ἄριστος εἶναι. οὗτος τὰ τῶν ϑεῶν ἀποτελοίη. ταῦτα 

εἰπόντος Καμβύσου συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς Περ- 
σῶν τέλεσι" καὶ συνθέμενοι ταῦτα τότε καὶ ϑεοὺς 
ἐπιμαρτυράμενοι οὕτω καὶ νῦν ἔτι διαμένουσι ποιοῦν- 

τες πρὸς ἀλλήλους Πέρσαι τε καὶ βασιλεύς. τούτων 
δὲ πραχϑέντων ἀπήει ὁ Κῦρος. 

28 Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις, συνδόξαν τῷ 

πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ γαμεῖ τὴν Κυαξάρου ϑυγοτέρα, 

ἧς ἔτι καὶ νῦν λόγος ὡς παγκάλης γενομένης. [ἔνιοι 

δὲ τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελ- 

φὴν ἔγημεν: ἀλλὰ γραῦς ἂν καὶ παντάπασιν ἦν ἡ 
παῖς.} γήμας δ᾽ εὐθὺς ἔχων ἀνεζξεύγνυ. 

ΥΙ. Ἐπεὶ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι ἦν, ἐδόκει αὐτῷ σατράπας 

ἤδη πέμπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένα ἔϑνη. τοὺς μέν- 
τοι ἐν ταῖς ἄκραις φρουράρχους καὶ τοὺς χιλιάρχους 

τῶν κατὰ τὴν χώραν φυλακῶν οὐκ ἄλλου ἢ ἑαυτοῦ 

ἐβούλετο ἀκούειν" ταῦτα δὲ προεωρᾶτο ἐννοῶν ὅπως 
εἴ τις τῶν σατραπῶν ὑπὸ πλούτου καὶ πλήϑους ἀν- 
ϑρώπων ἐξυβρίσειε καὶ ἐπιχειρήσειε μὴ πεύίϑεσϑαι, 

5 εὐθὺς ἀντιπάλους ἔχοι ἐν τῇ χώρᾳ. ταῦτ᾽ οὖν βουλό- 

“Δ ὁ “λυ θ΄... 
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μένος πρᾶξαι ἔγνω συγκαλέσαι πρῶτον τοὺς ἐπικαι- 

ρέους καὶ προειπεῖν, ὅπως εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν ἰόντες" 

ἐνόμιξε γὰρ οὕτω ῥᾷον φέρειν ἂν αὐτούς" ἐπεὶ δὲ 
κατασταίη τις ἄρχων καὶ αἰσϑάνοιτο ταῦτα, χαλεπῶς 
ἂν ἐδόκουν αὐτῷ φέρειν, νομίζοντες δι᾿ ἑαυτῶν ἀπι- 

στίαν ταῦτα γενέσϑαι. οὕτω δὴ συλλέξας λέγει αὐτοῖς 8 

τοιάδε. 

᾿Ανδρὲς φίλοι. εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεστραμμέναις 

πόλεσι φρουροὶ καὶ φρούραρχοι, οἣς τότε κατελίπομεν" 

καὶ τούτοις ἐγὼ προστάξας ἀπῆλθον ἄλλο μὲν μηδὲν 
πολυπραγμονεῖν, τὰ δὲ τείχη διασώξειν. τούτους μὲν 
οὖν οὐ παύσω τῆς ἀρχῆς. ἐπεὶ καλῶς διαπεφυλάχασι 
τὰ προσταχϑέντα᾽ ἄλλους δὲ σατράπας πέμψαι μοι δοκεῖ, 
οἵτινες ἄρξουσι τῶν ἐνοικούντων καὶ τὸν δασμὸν λαμ- 
βάνοντες τοῖς τε φρουροῖς δώσουσι μισϑὸν καὶ ἄλλο 
τελοῦσιν ὅτι ἂν δέῃ. δοκεῖ δέ μοι καὶ τῶν ἐνθάδε 4 

μενόντων ὑμῶν, οἷς ἂν ἐγὼ πράγματα παρέχω πέμ- 
᾿ς πῶν πράξοντάς τι ἐπὶ ταῦτα τὰ ἔϑνη, χώρας γενέσϑαι 

᾿ καὶ οἴχους ἐκεῖ, ὅπως δασμοφορῆταί τε αὐτοῖς δεῦρο, 

᾿ς ὅταν τε ἴωσιν ἐκεῖσε. εἰς οἰκεῖα ἔχωσι κατάγεσϑαι. 

ταῦτα εἶπε καὶ ἔδωκε πολλοῖς τῶν φίλων κατὰ πάδας ὅ 

᾿ τὰς καταστραφείδσας πόλεις οἴκους καὶ ὑπηκόους" καὶ 

νῦν εἰσιν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε λαβόντων αἱ 

χῶραι καταμένουσαι ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῇ" αὐτοὶ δὲ οἰκοῦσι 
παρὰ βασιλεῖ. Δεῖ δέ, ἔφη, τοὺς ἰόντας σατράπας ἐπὶ ὁ 
ταύτας τὰς χώρας τοιούτους ἡμᾶς σκοπεῖν οἵτινες ὅ,τι 

ἂν ἐν τῇ γῇ ἑκάστῃ καλὸν ἢ ἀγαϑὸν ἧ, μεμνήσονται 
καὶ δεῦρο ἀποπέμπειν, ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδε 
ὄντες τῶν πανταχοῦ γιγνομένων ἀγαϑῶν" καὶ γὰρ ἤν 
τί που δεινὸν γίγνηται, ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. ταῦτ᾽ Τ 

π ασαιν" Ψαν. ΡΨ 

᾿ ΡΒΒΝΝΣ ὁ αν 
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εἰπὼν τότε μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ οὕς 
ἐγίγνωσκε τῶν φίλων ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιϑυμοῦν- 
τας ἰἕναι, ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς δοκοῦντας ἐπιτη- 

δειοτάτους εἶναι ἔπεμπε σατράπας εἰς ᾿Αἀραβίαν μὲν 
ΜΜεγάβυξον, εἰς Καππαδοκίαν δὲ ᾿ἀρταβάταν, εἰς Φρυ- 

γίαν δὲ τὴν μεγάλην ᾿Δρτακάμαν, εἰς Δυδίαν δὲ καὶ 
Ἰωνίαν Χρυσάνταν. εἰς Καρίαν δὲ ᾿Αδούσιον, ὅνπερ 
ἠτοῦντο, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν παρ᾽ ᾿Ελλήσϑλοντον καὶ 

8 Δἰολίδι Φαρνοῦχον. Κιλικίας δὲ καὶ Κύπρου καὶ 
Παφλαγόνων οὐκ ἔπεμψε Πέρσας σατράπας, ὅτι ἕκόν- 
τες ἐδόκουν συστρατεύεσϑαι ἐπὶ Βαβυλῶνα" δασμοὺς 

9 μέντοι συνέταξεν ἀποφέρειν καὶ τούτους. ὡς δὲ τότε 
Κῦρος κατεστήσατο. οὕτως ἔτι καὶ νῦν βασιλέως εἰσὶν 

αἱ ἐν ταῖς ἄκραις φυλακαὶ καὶ οὗ χιλίαρχοι τῶν φυ- 

λακῶν ἐκ βασιλέως εἰσὶ καϑεστηκότες καὶ παρὰ βασιλεῖ 
10 ἀπογεγραμμένοι. προεῖπε δὲ πᾶσι τοῖς ἐχπεμπομένοις 

σατράπαις, ὅσα αὐτὸν ἑώρων ποιοῦντα, πάντα μιμεῖ- 

σϑαι' πρῶτον μὲν ἱππέας καϑιστάναι ἐκ τῶν συνεπι- 

σπομένων Περσῶν χαὶ συμμάχων καὶ ἁρματηλάτας" 
ὁπόσοι δ᾽ ἂν γῆν καὶ ἀρχεῖα λάβωσιν, ἀναγκάζειν τού- 
τους ἐπὶ ϑύρας ἰέναι καὶ Θωφροσύνης ἐπιμελομένους 

παρέχειν ἑαυτοὺς τῷ σατράπῃ χρῆσϑαι, ἤν τι δέηται" 
παιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομένους παῖδας ἐπὶ ϑύραις, 

ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ" ἐξάγειν δ᾽ ἐπὶ τὴν ϑήραν τὸν σα- 
τράπην τοὺς ἀπὸ ϑυρῶν καὶ ἀσκεῖν αὑτόν τε καὶ τοὺς 

11 σὺν ἑαυτῷ τὰ πολεμικά. Ὃς δ᾽ ἂν ἑμοί, ἔφη, κατὰ 
λόγον τῆς δυνάμεως πλεῖστα μὲν ἅρματα, πλείστους 

ὃὲ καὶ ἀρίστους ἱππέας ἀποδεικνύῃ, τοῦτον ἐγὼ ὡς 

ἀγαϑὸν σύμμαχον καὶ ὡς ἀγαϑὸν συμφύλακα Πέρσαις 
τε καὶ ἐμοὶ τῆς ἀρχῆς τιμήσω. ἔστων δὲ παρ᾽ ὑμῖν 
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“ 

καὶ ἔδραις ὥσπερ παρ᾽ ἐμοὶ οἵ ἄριστοι προτετιμημένοι, 
καὶ τράπεξα, ὥσπερ ἡ ἐμή, τρέφουσα μὲν πρῶτον τοὺς 
οἰκέτας, ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φίλοις μεταδιδόναι ἱκανῶς 
κεχοσμημένη καὶ ὡς τὸν καλόν τι ποιοῦντα καϑ᾽ ἡμέ- 

ραν ἐπιγεραίρειν. κτᾶσϑε δὲ καὶ παραδείσους καὶ ϑη- 13 
ρία τρέφετε, καὶ μήτε αὐτοί ποτε ἄνευ πόνου σῖτον 

ς παραϑῆσϑε μήτε ἵπποις ἀγυμνάστοις χόρτον ἐμβάλλετε" 

οὐ γὰρ ἂν δυναίμην ἐγὼ εἷς ὧν ἀνϑρωπίνῃ ἀρετῇ 
᾿ς τὰ πάντων ὑμῶν ἀγαϑὰ διασώξειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν 

 ἀγαϑὸν ὕντα σὺν ἀγαϑοῖς τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπί. 

χουρον εἶναι" ὑμᾶς δὲ ὁμοίως αὐτοὺς ἀγαϑοὺς ὄντας 

σὺν ἀγαϑοῖς τοῖς μεϑ᾽ ὑμῶν ἐμοὶ συμμάχους εἶναι. 
βουλοίμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς καὶ τοῦτο κατανοῆσαι ὅτι τού- 18 
τῶν ὧν νῦν ὑμῖν παρακελεύομαι οὐδὲν τοῖς δούλοις 
προστάττω᾽ ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημι χρῆναι ποιεῖν, ταῦτα καὶ 
αὐτὸς πειρῶμαι πάντα πράττειν. ὥσπερ δ᾽ ἐγὼ ὑμᾶς 
κελεύω ἐμὲ μιμεῖσθαι, οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσθαι ὑμᾶς διδάσκετε. 

[Ταῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος ἔτι καὶ 14 
νῦν τῷ αὐτῷ τρόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλα- 
καὶ ὁμοίως φυλάττονται, πᾶσαι δὲ αἱ τῶν ἀρχόντων 
ϑύραι ὁμοίως ϑεραπεύονται, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ 

μεγάλοι καὶ μικροὶ ὁμοίως οἰκοῦνται, πᾶσι δὲ οἱ ἄρι- 

στοι τῶν παρόντων ἕδραις προτετίμηνται, πᾶσαι δὲ 
αἷ πορεῖαι συντεταγμέναι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰσί, 

πᾶσαι δὲ συγκεφαλαιοῦνται πολιτικαὶ πράξεις εἰς ὀλέ- 
γους ἐπιστάτας.] 

Ταῦτα εἰπὼν ὡς χρὴ ποιεῖν ἑκάστους καὶ δύνα- 1ῦ 
μὲν ἑκάστῳ προσϑεὶς ἐξέπεμπε, καὶ προεῖπεν ἅπασι 
παρασχευάξεσϑαι ὡς εἰς νέωτα στρατείας ἐσομένης 
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καὶ ἀποδείξεως ἀνδρῶν καὶ ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἁρ- 
μάτων. 

16 Κατενοήσαμεν δὲ καὶ τοῦτο ὅτι Κύρου κατάρξαν- 
τος, ὥς φασι, καὶ νῦν ἔτι διαμένει" ἐφοδεύει γὰρ ἀνὴρ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων, ὡς ἣν μέν τις 

τῶν σατραπῶν ἐπικουρίας δέηται, ἐπικουρῇ, ἣν δέ τις 

ὑβρίζῃ, σωφρονίξη, ἣν δέ τις ἢ δασμῶν φορᾶς ἀμελῇ 
ἢ τῶν ἐνοίκων φυλακῆς ἢ ὅπως ἣ χώρα ἐνεργὸς ἦ ἢ 
ἄλλο τι τῶν τεταγμένων παραλίπῃ, ταῦτα πάντα κατευ- 

τρεπίξζῃ: ἣν δὲ μὴ δύνηται, βασιλεῖ ἀπαγγέλλῃ" ὃ δὲ 
ἀκούων βουλεύεται περὶ τοῦ ἀτακτοῦντος. καὶ οὗ πολ- 
λάκις λεγόμενοι ὅτι βασιλέως υἱὸς καταβαίνει. βασι- 

λέως ἀδελφός, βασιλέως ὀφθαλμός, καὶ ἐνίοτε οὐκ 

ἐκφαινόμενοι, οὗτοι τῶν ἐφόδων εἰσίν" ἀποτρέπεται 
γὰρ ἕκαστος αὐτῶν ὁπόϑεν ἂν βασιλεὺς κελεύῃ. 

11 Κατεμάϑομεν δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλο μηχάνημα πρὸς 
τὸ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς, ἐξ οὗ ταχέως ἠσϑάνετο καὶ τὰ 

πάμπολυ ἀπέχοντα ὅπως ἔχοι. σκεψάμενος γὰρ πόσην 

ἂν ὁδὸν ἵππος κατανύτοι τῆς ἡμέρας ἐλαυνόμενος ὥστε 

διαρκεῖν, ἐποιήσατο ἱππῶνας τοσοῦτον διαλείποντας 
καὶ ἵππους ἐν αὐτοῖς κατέστησε καὶ τοὺς ἐπιμελομέ- 
νους τούτων, καὶ ἄνδρα ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν τόπων ἔταξε 

τὸν ἐπιτήδειον παραδέχεσϑαι τὰ φερόμενα γράμματα 
καὶ παραδιδόναι καὶ παραλαμβάνειν τοὺς ἀπειρηκότας 
ἵππους καὶ ἀνθρώπους καὶ ἄλλους πέμπειν νεαλεῖς" 

18 ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὰς νύχτας φασὶν ἴστασϑαι ταύτην 

τὴν πορείαν, ἀλλὰ τῷ ἡμερινῷ ἀγγέλῳ τὸν νυκτερινὸν 

διαδέχεσϑαι. τούτων δὲ οὕτω γιγνομένων φασί τινες 
ϑᾶττον τῶν γεράνων ταύτην τὴν πορείαν ἀνύτειν" εἰ 
δὲ τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀνϑρωπίνων 
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πεξῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον. ἀγαϑὸν 

ὃδ ὡς τάχιστα ἕκαστον αἰσϑανόμενον ὡς τάχιστα ἐπι- 
μέλεσϑαι. 

Ἐπεὶ δὲ περιῆλϑεν ὁ ἐνιαυτός, συνήγειρε στρατιὰν 19 
εἰς Βαβυλῶνα, καὶ λέγεται αὐτῷ γενέσϑαι εἰς δώδεκα 

μὲν ἱππέων μυριάδας, εἰς δισχίλια δὲ ἅρματα δρεπα- 

νηφόρα, πεζῶν δὲ εἰς μυριάδας ἑξήκοντα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 20 
συνεσχεύαστο αὐτῷ, ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν ἐν 

ἣ λέγεται καταστρέψασθαι πάντα τὰ ἔϑνη ὅσα Συρίαν 

ἐκβάντι οἰκεῖ μέχρι ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάττης. μετὰ δὲ ταῦτα 
ἡ εἰς Αἴγυπτον στρατεία λέγεται γενέσϑαι καὶ κατα- 
στρέψασϑαι Αἴγυπτον. καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὥριζεν 21 

αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἡ ̓ Ερυϑρὰ ϑάλαττα, πρὸς ἄρκτον 
ὃὲξ ὁ Εὔξεινος πόντος. πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρος καὶ 

“Αἴγυπτος. πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰϑιοπία. τούτων δὲ 
τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ ϑάλπος, τὰ δὲ διὰ ψῦχος, τὰ δὲ 
διὰ ὕδωρ, τὰ δὲ δι᾿ ἀνυδρίαν δυσοίκητα. αὐτὸς δ᾽ ἐν 23 

μέσῳ τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος, τὸν μὲν ἀμφὶ 
τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγεν ἐν Βαβυλῶνι ἑπτὰ μῆνας" 

αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἡ χώρα" τὸν δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ τρεῖς 
μῆνας ἐν Σούσοις" τὴν δὲ ἀχμὴν τοῦ ϑέρους δύο μῆ- 
νας ἐν ᾿Εκβατάνοις" οὕτω δὴ ποιοῦντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν 

ἐν ἐαρινῷ ϑάλπει καὶ ψύχει διάγειν ἀεί, οὕτω δὲ 328 
διέκειντο πρὸς αὐτὸν οὗ ἄνϑρωποι ὡς πᾶν μὲν ἔϑνος 

μειονεχτεῖν ἐδόκει, εἰ μὴ Κύρῳ πέμψειεν ὅ.τι καλὸν 

αὐτοῖς ἐν τῇ χώρα ἢ φύοιτο ἢ τρέφοιτο ἢ τεχνῶτο, 
πᾶσα δὲ πόλις ὡσαύτως. πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν 

ὥετο γενέσϑαι, εἴ τι Κύρῳ χαρίσαιτο" καὶ γὰρ ὃ Κῦ- 
ρος λαμβάνων παρ᾽ ἑκάστων ὧν ἀφϑονίαν εἶχον οἵ δι- 
δόντες ἀντεδίδου ὧν σπανίζοντας αὐτοὺς αἰσϑάνοιτο. 

21} 
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ἯΣ Οὕτω δὲ τοῦ αἰῶνος προκεχωρηκότος, μάλα δὴ 

πρεσβύτης ὧν ὃ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ξβδο- 

μον ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς. καὶ ὃ μὲν πατὴρ καὶ ἡ μή- 
τὴρ πάλαι δὴ ὥσπερ εἰκὸς ἐτετελευτήκεσαν αὐτῷ" ὃ 

δὲ Κῦρος ἔϑυσε τὰ νομιζόμενα ἱερὰ καὶ τοῦ χοροῦ 
ἡγήσατο Πέρσαις κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὰ δῶρα πᾶσι 

2 διέδωκεν ὥσπερ εἰώϑει. κοιμηϑεὶς δ᾽ ἐν τῷ βασιλείῳ 

ὄναρ εἶδε τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προσελϑὼν κρείττων 
τις ἢ κατὰ ἄνϑρωπον εἰπεῖν, Συσκευάξου, ὦ Κῦρε" 
ἤδη γὰρ εἰς ϑεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄναρ ἐξη- 
γέρϑη καὶ σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευ- 

8τὴ παρείη. εὐθὺς οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἔϑυε Ζ'ιέ τε πα- 

τρώῳ καὶ Ἡλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ἐπὶ τῶν ἄκρων, 
ὡς Πέρσαι ϑύουσιν, ὧδε ἐπευχόμενος, Ζεῦ πατρῶε 
καὶ Ἥλιε καὶ πάντες ϑεοί, δέχεσϑε τάδε καὶ τελεστή- 
ρια πολλῶν καὶ χαλῶν πράξεων καὶ χαριστήρια ὅτι 

ἐσημαίνετέ μοι καὶ ἐν ἱεροῖς καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις 
καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν φήμαις ἅ τ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν καὶ ἃ 
οὐκ ἐχρῆν. πολλὴ δ᾽ ὑμῖν χάρις ὅτε κἀγὼ ἐγίγνωσκον 
τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν καὶ οὐδεπώποτε ἐπὶ ταῖς εὐτυ- 
χίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρόνησα. αἰτοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς 
δοῦναι καὶ νῦν παισὶ μὲν καὶ γυναυκὲ καὶ φίλοις καὶ 

πατρίδι εὐδαιμονίαν, ἐμοὶ δὲ οἷόνπερ αἰῶνα δεδώκατε, 
ἀτοιαύτην καὶ τελευτὴν δοῦναι. ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα 

ποιήσας καὶ οἴκαδε ἐλϑὼν ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύδεσϑαι 

καὶ κατεκλίνη. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἦν, οἱ τεταγμένοι προῦσ- 
ἰόντες λούσασϑαι αὐτὸν ἐκέλευον. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι 
ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἵ δ᾽ αὖ τεταγμένοι, ἐπεὶ ὥρα ἦν, 
δεῖπνον παρετίϑεσαν' τῷ δὲ ἡ ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ 

ὕ προσίετο, διψῆν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπιεν ἡδέως. ὡς δὲ 
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καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταὐτὰ καὶ τῇ τρίτῃ. 
ἐκάλεσε τοὺς παῖδας" οἱ δ᾽ ἔτυχον συνηκολουϑηκότες 

αὐτῷ καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις" ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς φίλους 

καὶ τὰς Περσῶν ἀρχάς᾽ παρόντων δὲ πάντων ἤρχετο 

τοιοῦδε λόγου. 

Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ 6 

μὲν τοῦ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν ἐκ πολλῶν τοῦτο 
σαφῶς γιγνώσκω" ὑμᾶς δὲ χρή. ὅταν τελευτήσω, ὡς 
περὶ εὐδαίμονος ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. 

ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ νομιξόμενα καλὰ 

δοκῶ κεχαρπῶσϑαι., ἐπεί τε ἥβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, 

τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν ἀνδράσι" σὺν τῷ 

χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην ἐπιγιγνώσκειν 

ἐδόκουν καὶ τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τοὐμὸν γῆρας 

οὐδεπώποτε ἠσϑόμην τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσϑενέστερον 

γιγνόμενον, καὶ οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιϑυμήσας οἶδα 
ὅτου ἠτύχησα. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δι’ ἐμοῦ 

εὐδαίμονας γενομένους. τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ 
δουλωϑέντας" καὶ τὴν πατρίδα πρόσϑεν ἰδιωτεύουσαν 
ἐν τῇ ᾿4σία νῦν προτετιμημένην καταλείπω ὧν τ᾽ 
ἐκτησάμην οὐδὲν [οἶδα] ὅ,τι οὐ διεσωσάμην. καὶ τὸν 
μὲν παρελθόντα χρόνον ἔπραττον οὕτως ὥσπερ ηὐ- 
χόμην' φόβος δέ μοι συμπαρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ 

ἐπιόντε χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ ἀκούσαιμι ἢ πάϑοιμι χαλε- 

πόν. οὐκ εἴα τελέως μὲ μέγα φρονεῖν οὐδ᾽ εὐφραίνε- 

σϑαι ἐχπεπταμένως. νῦν δ᾽ ἢν τελευτήσω, καταλείπω 8 

μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες. ζῶντας οὕσπερ ἔδοσάν μοι οἱ ϑεοὶ 
γενέσθαι" καταλείπω δὲ πατρίδα καὶ φίλους εὐδαιυ- 

μονοῦντας" ὥστε πῶς οὐκ ἂν ἐγὼ δικαίως μακαριξόμενος 9 

τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι; δεῖ δὲ καὶ τὴν 

-1 
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βασιλείαν μὲ ἤδη σαφηνίσαντα καταλιπεῖν, ὡς ἂν μὴ 

ἀμφίλογος γενομένη πράγματα ὑμῖν παράσχῃ. ἐγὼ 

δ᾽ οὖν φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ παῖδες" 
τὸ δὲ προβουλεύειν καὶ τὸ ἡγεῖσϑαι ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν και- 

ρὸς δοκῇ εἶναι, τοῦτο προστάττω τῷ προτέρῳ γενο- 
10 μένῳ καὶ πλειόνων κατὰ τὸ εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδεύϑην 

δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμετέ- 

ρας πατρίδος, τοῖς πρεσβυτέροις οὐ μόνον ἀδελφοῖς 

ἀλλὰ καὶ πολίταις καὶ ὁδῶν καὶ ϑάκων καὶ λόγων 
ὑπείκειν, καὶ ὑμᾶς δέ, ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαί- 

δευον, τοὺς μὲν γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ νεωτέ- 
ρῶν προτετιμῆσϑαι" ὡς οὖν παλαιὰ καὶ εἰθισμένα καὶ 

11 ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχεσϑε. καὶ σὺ μέν, 
ὦ Καμβύση, τὴν βασιλείαν ἔχε, ϑεῶν τε διδόντων καὶ 

ἐμοῦ ὅσον ἐν ἐμοί" σοὶ δ᾽, ὦ Ταναοξάρη, σατράπην 
εἶναι δίδωμι Μήδων τὲ καὶ ᾿Αρμενίων καὶ τρίτων 
Καδουσίων: ταῦτα δέ δοι διδοὺς νομίξω ἀρχὴν μὲν 
μείζω καὶ τοὔνομα τῆς βασιλείας τῷ πρεσβυτέρῳ κατα- 

12 λιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ σοὶ ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν 
γὰρ ἀνθρωπίνης εὐφροσύνης ἐνδεὴς ἔσει οὐχ ὁρῶ" 
ἀλλὰ πάντα ὅοινι τὰ δοκοῦντα ἀνθρώπους εὐφραίνειν 

παρέσται. τὸ δὲ δυσκαταπρακτοτέρων τε ἐρᾶν καὶ τὸ 
πολλὰ μεριμνᾶν καὶ τὸ μὴ δύνασϑαι ἡσυχίαν ἔχειν 
κεντριξζόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ ἔργα φιλονικίας καὶ 
τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ τὸ ἐπιβουλεύεσϑαι, ταῦτα τῷ βασι- 
λεύοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν, ἃ σάφ᾽ 

18 ἴσϑι τοῦ εὐφραίνεσϑαι πολλὰς ἀσχολίας παρέχει. οἶσϑα 
μὲν οὖν καὶ σύ, ὦ Καμβύση, ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν 
σκῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν διασῶξόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἵ 
πιστοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῦσιν ἀληϑέστατον καὶ 
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ἀσφαλέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιξε φύεσϑαι ἀνϑρώ- 
πους" πᾶσι γὰρ ἂν οἵ αὐτοὶ πιστοὶ φαίνοιντο, ὥσπερ 
καὶ τἄλλα τὰ πεφυκότα πᾶσι τὰ αὐτὰ φαίνεται" ἀλλὰ 
τοὺς πιστοὺς τίϑεσϑαι δεῖ ἕκαστον ἑαυτῷ" ἡ δὲ κτῆσις 
αὐτῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὺν τῇ βία, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν 

τῇ εὐεργεσίᾳ. εἰ οὖν καὶ ἄλλους τινὰς πειράσει συμ- 14 
φύλακας τῆς βασιλείας ποιεῖσϑαι μηδαμόϑεν πρότερον 

ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμόϑεν γενομένου. καὶ πολῖταί τοι 

ἄνθρωποι ἀλλοδαπῶν οἰκειότεροι καὶ σύσσιτοι ἀποδκή- 

νῶν" οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σπέρματος φύντες καὶ ὑπὸ 
τῆς αὐτῆς μητρὸς τραφέντες καὶ ἐν τῇ αὐτῇ οἰκία 
αὐξηϑέντες καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέων ἀγαπώμενοι 
καὶ τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ τὸν αὐτὸν πατέρα προῦσ- 
αγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων οὗτοι οἰχειότατοι; μὴ 1 

οὖν ἃ οἵ ϑεοὶ ὑφήγηνται ἀγαϑὰ εἰς οἰκειότητα ἀδελ- 
φοῖς μάταιά ποτὲ ποιήσητε, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτα εὐϑὺς 
οἰκοδομεῖτε ἄλλα φιλικὰ ἔργα" καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρ- 
βλητος ἄλλοις ἔσταν ἡ ὑμετέρα φιλία. ἑαυτοῦ τοι 
κήδεται ὃ προνοῶν ἀδελφοῦ" τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς 
μέγας ὧν οὕτω καλὸν ὡς ἀδελφῷ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμή- 
σεται δι᾽ ἄνδρα μέγα δυνάμενον οὕτως ὡς ἀδελφός; 
τίνα δὲ φοβήδεταί τις ἀδικεῖν ἀδελφοῦ μεγάλου ὄντος 16 
οὕτως ὡς τὸν ἀδελφόν; μήτε οὖν ϑᾶττον μηδεὶς σοῦ 

τούτῳ ὑπακουέτω μήτε προϑυμότερον παρέστω" οὐ- 
δενὶ γὰρ οἰχειότερα τὰ τούτου οὔτε ἀγαϑὰ οὔτε δει- 

νὰ ἢ σοί. ἐννόει δὲ καὶ τάδε᾽ τίνι χαρισάμενος ἐλπέ- 
δαις ἂν μειζόνων τυχεῖν ἢ τούτῳ; τίνι δ᾽ ἂν βοηϑήσας 
ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις; τίνα δ᾽ αἴσχιον μὴ 
φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελφόν; τίνα δὲ ἁπάντων κάλλιον προ- 
τιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφόν; μόνου τοι, ὦ Καμβύση, πρω- 
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τεύοντος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ φϑόνος παρὰ 

τῶν ἄλλων ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν πατρῴων, 
ὦ παῖδες, τιμᾶτε ἀλλήλους, εἴ τι καὶ τοῦ ἐμοὶ χαρέζε- 
σϑαι μέλει ὑμῖν" οὐ γὰρ δήπου τοῦτό γε σαφῶς δοκεῖ- 

τε εἰδέναι ὡς οὐδὲν ἔτι ἐγὼ ἔσομαι, ἐπειδὰν τοῦ ἀν- 

ϑρωπίνου βίου τελευτήσω οὐδὲ γὰρ νῦν τοι τήν γ 

ἐμὴν ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεπράττετο, τούτοις αὐτὴν 
18 ὡς οὖσαν κατεφωρᾶτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα παϑόντων 

ψυχὰς οὔπω κατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς μι- 

αιφόνοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς ἀνο- 
σίοις ἐπιπέμπουσι; τοῖς δὲ φϑιμένοις τὰς τιμὰς δια- 

μένειν ἔτι ἂν δοκεῖτε. εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ 
19 κύριαι ἦσαν; οὔτοι ἔγωγε. ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώ- 

ποτὲ ἐπείσϑην ὡς ἡ ψυχὴ ἕως μὲν ἂν ἐν ϑνητῷ σώ- 

ματι ἧ, ζῆ, ὅταν δὲ τούτου ἀπαλλαγῇ, τέϑνηκεν" δρῶ 
γὰρ ὅτι καὶ τὰ ϑνητὰ δώματα ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρό- 

0 νον ἢ ἡ ψυχή, ξῶντα παρέχεται. οὐδέ γε ὅπως ἄφρων 

ἔσται ἡ ψυχή, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχα γέ- 

νηται, οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι" ἀλλ᾽ ὅταν ἄκρατος καὶ 
καϑαρὸς ὃ νοῦς ἐκχριϑῆῇ, τότε καὶ φρονιμώτατον αὐτὸν 
εἰχὸς εἶναι. διαλυομένου δὲ ἀνθρώπου δῆλά ἐστιν 

ἕκαστα ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν τῆς ψυχῆς" 

αὕτη δὲ μόνη οὔτε παροῦσα οὔτε ἀπιοῦσα ὁρᾶται. 
21 ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῶν ἀνθρωπίνων 

ϑανάτῳ οὐδέν ἐστιν ὕπνου" ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ 

΄ 

τότε δήπου ϑειοτάτη καταφαίνεται καὶ τότε τι τῶν 

μελλόντων πρδορ: τότε γάρ, ὡς ἔοικε, μάλιστα ἐλευ- 
22 βερανενα εἰ μὲν οὖν οὕτως ἔχει ταῦτα 'ϑθτορ ἐγὼ 

οἶμαι καὶ ἡ ψυχὴ καταλείπει τὸ σῶμα. καὶ τὴν ἐμὴν 
ψυχὴν καταιδούμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ δέομαι" εἰ δὲ μὴ 

.» 

ϑιε, 

ὀ 
ὶ 
ἧ 
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οὕτως, ἀλλὰ μένουσα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι συναπο- 

ϑνήσχει, ἀλλὰ ϑεούς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ πάντ᾽ 

ἐφορῶντας καὶ πάντα δυναμένους. οἱ καὶ τήνδε τὴν 
τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον καὶ 

ἀναμάρτητον καὶ ὑπὸ κάλλους καὶ μεγέϑους ἀδιήγητον, 
τούτους φοβούμενοι μήποτε ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνό- 
σιον μήτε ποιήσητε μήτε βουλεύσητε. μετὰ μέντοι 338 

ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπων τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμε- 

νον αἰδεῖσϑε' οὐ γὰρ ἐν σκότῳ ὑμᾶς οἵ ϑεοὶ ἀπο- 

κρύπτονται, ἀλλ᾽ ἐμφανῆ πᾶσιν ἀνάγκη ἀεὶ ξῆν τὰ 

ὑμέτερα ἔργα᾽ ἃ ἢν μὲν καϑαρὰ καὶ ἔξω τῶν ἀδίκων 
φαίνηται. δυνατοὺς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀναδείξει" 

εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἄδικόν τι φρονήσετε,. ἐκ πάντων 

ἀνθρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἶναι ἀποβαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ 
ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, οὐδ᾽ εἰ πάνυ προϑυ- 

μοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν μάλιστα φιλίᾳ προσήκοντα. 34 
εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱχανῶς διδάσκω οἵους χρὴ πρὸς 
ἀλλήλους εἶναι" εἰ δὲ μή, καὶ παρὰ τῶν προγεγενη- 
μένων μανϑάνετε' αὕτη γὰρ ἀρίστη διδασκαλία. οἵ 

μὲν γὰρ πολλοὶ διαγεγένηνται φίλοι μὲν γονεῖς παισί, 
φίλοι δὲ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς" ἤδη δέ τινὲς τούτων καὶ 
ἐναντία ἀλλήλοις ἔπραξαν" ὁποτέροις ἂν οὖν αἰσϑάνησϑε 

τὰ πραχϑέντα συνενεγκόντα. ταῦτα δὴ αἱρούμενοι ὀρ- 
ϑῶς ἂν βουλεύοισϑε. καὶ τούτων μὲν ἴσως ἤδη ἅλις. 3 

τὸ δ᾽ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν 
χρυσῷ ϑῆτε μήτε ἐν ἀργύρῳ μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενί, 

ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπόδοτε. τί γὰρ τούτου μα- 
χαριώτερον τοῦ γῇ μιχϑῆναι, ἣ πάντα μὲν τὰ καλά, 

᾿ πάντα δὲ τἀγαϑὰ φύει τε καὶ τρέφει; ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλως 
φιλάνθρωπος ἐγενόμην καὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι δοχῶ 
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κοινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνθρώπους. ἀλλὰ γὰρ 

ἤδη, ἔφη, ἐκλείπειν μοι φαίνεται ἡ ψυχὴ ὅϑενπερ, ὡς 

ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ τις οὖν ὑμῶν 
ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασϑαι ἢ Ὄὕὄμμα τοὐμὸν 
ξῶντος ἔτι προσιδεῖν ἐϑέλει, προσίτω" ὅταν δ᾽ ἐγὼ 
ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ᾽ ἀν- 

ϑρώπων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρσας 
μέντοι πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα τοὐ- 
μὸν παρακαλεῖτε συνησϑησομένους ἐμοὶ ὅτε ἐν τῷ 
ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παϑεῖν, 
μήτε ἢν μετὰ τοῦ ϑείου γένωμαι μήτε ἢν μηδὲν ἔτι 
ὧ: ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τούτους εὖ ποιήσαντες ὁπόσα 
ἐπ᾿ ἀνδρὶ εὐδαίμονι νομίξεται ἀποπέμπετε. καὶ τοῦτο, 
ἔφη. μέμνησϑέ μου τελευταῖον, τοὺς φίλους εὐεργε- 
τοῦντες καὶ τοὺς ἐχϑροὺς δυνήσεσϑε κολάζειν. καὶ 

χαίρετε, ὦ φίλοι παῖδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς 
παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ πάντες δὲ οἵ παρόντες καὶ οἵ ἀπόντες 

φίλοι χαίρετε. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος 
ἐνεκαλύψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 

[Ὅτι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ἐν τῇ ᾿4σία 
ἡ Κύρου βασιλεία ἐγένετο αὐτὴ ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. ὡρί- 
σϑη γὰρ πρὸς ἕω μὲν τῇ ᾿Ερυϑρᾷ ϑαλάττῃ, πρὸς ἄο- 
κτον δὲ τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρῳ 
καὶ Αἰγύπτῳ, πρὸς μεσημβρίαν δὲ “ὐϑιοπέᾳ. τοσαύτη 
ὃὲ γενομένη μιᾷ γνώμῃ τῇ Κύρου ἐκυβερνᾶτο, καὶ 
ἐκεῖνός τε τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ ὥσπερ ἑαυτοῦ παῖδας ἐτίμα 
τε καὶ ἐθεράπευεν, οἵ τε ἀρχόμενοι Κῦρον ὡς πατέρα 
ἐσέβοντο. ἐπεὶ μέντοι Κῦρος ἐτελεύτησεν, εὐθὺς μὲν 
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αὐτοῦ οἱ παῖδες ἐστασίαξον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ ἔϑνη 

ἀφίσταντο, πάντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέπετο. ὡς δ᾽ 
ἀληϑῆ λέγω ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν ϑείων. οἶδα 

γὰρ ὅτι πρότερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ 

τοῖς τὰ ἔσχατα πεποιηκόσιν εἴτε ὅρκους ὀμόσειαν, ἠμ- 

πέδουν. εἴτε δεξιὰς δοῖεν, ἐβεβαίουν. εἰ δὲ μὴ τοι- 

οὔτοι ἦσαν καὶ τοιαύτην δόξαν εἶχον οὐδ᾽ ἂν εἷς 
9 

- 

αὐτοῖς ἐπίστευσεν, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πιστεύει, οὐδὲ εἷς 

ἔτι, ἐπεὶ ἔγνωσται ἡ ἀσέβεια αὐτῶν. οὕτως οὐδὲ τότε 

ἐπίστευσαν ἂν οὗ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατη- 
γοί: νῦν δὲ δὴ τῇ πρόσϑεν αὐτῶν δόξῃ πιστεύσαντες 
ἐνεχείρισαν ἑαυτούς, καὶ ἀναχϑέντες πρὸς βασιλέα 
ἀπετμήϑησαν τὰς κεφαλάς. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συστρα- 
τευσάντων βαρβάρων ἄλλοι ἄλλαις πίστεσιν ἐξαπατη- 

ϑέντες ἀπώλοντο. πολὺ δὲ καὶ τάδε χείρονες νῦν εἰσι. 4 
'πρόσϑεν μὲν γὰρ εἴ τις ἢ διακινδυνεύσειε πρὸ βασι- 
λέως ἢ πόλιν ἢ ἔϑνος ὑποχείριον ποιήσειεν ἢ ἄλλο τι 
καλὸν ἢ ἀγαϑὸν αὐτῷ διαπράξειεν, οὗτοι ἦσαν οἵ τιμώ- 
μενοι" νῦν δὲ καὶ ἤν τις ὥσπερ Μιϑριδάτης τὸν πατέρα 
᾿Δριοβαρξάνην προδούς. καὶ ἤν τις ὥσπερ “Ῥεομίϑρης 
τὴν γυναῖχα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς τῶν φίλων παῖδας 

ὁμήρους παρὰ τῷ ΑΑἰγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν καὶ τοὺς 
μεγίστους ὅρκους παραβὰς βασιλεῖ δόξῃ τι σύμφορον 

ποιῆσαι, οὗτοί εἰσιν οἵ ταῖς μεγίσταις τιμαῖς γεραιρό- 

μένοι. ταῦτα οὖν δρῶντες οἱ ἐν τῇ ᾿4σία πάντες ἐπὶ ὃ 
τὸ ἀσεβὲς καὶ τὸ ἄδικον τετραμμένοι εἰσίν" ὁποῖοί τινες 
γὰρ ἂν οἵ προστάται ὧσι, τοιοῦτοι καὶ οἵ ὑπ᾽ αὐτοὺς 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνονται. ἀϑεμιστότεροι δὴ νῦν ἢ 
πρόσϑεν ταύτῃ γεγένηνται. 

Εἴς γε μὴν χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι" οὐ γὰρ μό- 9 
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νον τοὺς πολλὰ ἡμαρτηκότας. ἀλλ᾽ ἤδη τοὺς οὐδὲν 

ἠδικηκότας συλλαμβάνοντες ἀναγκάζουσι πρὸς οὐδὲν 

δίκαιον χρήματα ἀποτίνειν" ὥστε οὐδὲν ἧττον οἱ πολλὰ 
ἔχειν δοκοῦντες τῶν πολλὰ ἠδικηκότων φοβοῦνται" 

καὶ εἰς χεῖρας οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλουσι τοῖς κρείττοσιν 

ἰέναι. οὐδέ γε ἀϑροίζεσϑαι εἰς βασιλικὴν στρατιὰν 

τ ϑϑαρροῦσι. τοιγαροῦν ὅστις ἂν πολεμῇ αὐτοῖς, πᾶσιν 

ἔξεστιν ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν ἀναστρέφεσϑαι ἄνευ μάχης 

ὅπως ἂν βούλωνται διὰ τὴν ἐκείνων περὶ μὲν ϑεοὺς 

ἀσέβειαν, περὶ δὲ ἀνθρώπους ἀδικίαν. αἵ μὲν δὴ γνῶ- 

μαν ταύτῃ τῷ παντὶ χείρους νῦν ἢ τὸ παλαιὸν αὐτῶν. 
8 Ὡς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥσπερ πρό- 
σϑεν. νῦν αὖ τοῦτο διηγήσομαι. νόμιμον γὰρ δὴ ἦν 
αὐτοῖς μήτε πτύειν μήτε ἀπομύττεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι 

ταῦτα οὐ τοῦ ἐν τῷ σώματι ὑγροῦ φειδόμενοι ἐνόμι- 

σαν. ἀλλὰ βουλόμενοι διὰ πόνων καὶ ἱδρῶτος τὰ σώ- 
ματα στερεοῦσϑαι. νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ πτύειν μηδὲ 

9 ἀπομύττεσϑαι ἔτι διαμένει, τὸ δ᾽ ἐχπονεῖν οὐδαμοῦ 
ἐπιτηδεύεται. χαὶ μὴν πρόσϑεν μὲν ἦν αὐτοῖς μονο- 
σιτεῖν νόμιμον, ὅπως ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ χρῶντο εἰς τὰς 

πράξεις καὶ εἰς τὸ διαπονεῖσϑαι. νῦν γὲ μὴν τὸ μὲν 
μονοσιτεῖν ἔτι διαμένει, ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου ἡνίκα- 

πὲρ οἱ πρῳαίτατα ἀριστῶντες μέχρι τούτου ἐσϑίοντες 

καὶ πίνοντες διάγουσιν ἔστεπερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμώμενοι. 

10 Ἦν δ᾽ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρε- 
ὄϑαι εἰς τὰ συμπόσια, δῆλον ὅτι νομίξοντες τὸ μὴ 

ὑπερπίνειν ἧττον ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλ- 
λειν' νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ εἰσφέρεσϑαι ἔτι αὖ διαμένει, 
τοσοῦτον δὲ πίνουσιν ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐκ- 
φέρονται, ἐπειδὰν μηκέτι δύνωνται ὀρϑούμενοι ἐξιέναι. 
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“4λλὰ μὴν κἀκεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ μεταξὺ 11 

πορευομένους μήτε ἐσϑίειν μήτε πίνειν μήτε τῶν διὰ 
᾿ς ταῦτα ἀναγκαίων μηδὲν ποιοῦντας φανεροὺς εἶναι" 

νῦν δ᾽ αὖ τὸ μὲν τούτων ἀπέχεσϑαι ἔτι διαμένει, τὰς 
μέντοι πορείας οὕτω βραχείας ποιοῦνται ὡς μηδέν᾽ ἂν 
ἔτι ϑαυμάσαι τὸ ἀπέχεσϑαι τῶν ἀναγκαίων. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ ϑήραν πρόσϑεν μὲν τοσαυτάκις 12 
ἐξῇσαν ὥστε ἀρκεῖν αὐτοῖς τε καὶ ἵπποις γυμνάσια 
τὰς ϑήρας᾽ ἐπεὶ δὲ ᾿ἀρταξέρξης ὃ βασιλεὺς καὶ οἵ σὺν 
αὐτῷ ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐκέτι ὁμοίως οὔτ᾽ 

αὐτοὶ ἐξῇσαν οὔτε τοὺς ἄλλους ἐξῆγον ἐπὶ τὰς ϑήρας" 

ἀλλὰ καὶ εἴ τινες φιλόπονοι γενόμενοι σὺν τοῖς περὶ 

αὑτοὺς ἱππεῦσι ϑαμὰ ϑηρῶεν, φϑονοῦντες αὐτοῖς 

δῆλοι ἦσαν καὶ ὡς βελτίονας αὑτῶν ἐμίσουν. 
᾿4λλά τοι καὶ τοὺς παῖδας τὸ μὲν παιδεύεσϑαι 13 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἔτι διαμένει" τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μαν- 
ϑάνειν καὶ μελετᾶν ἀπέσβηκε διὰ τὸ μὴ εἶναι ὕπου 
ἂν ἀποφαινόμενοι εὐδοκιμοῖεν. καὶ ὅτι γε οἵ παῖδες 

ἀκούοντες ἐκεῖ πρόσϑεν τὰς δίκας δικαίως δικαξομένας 

ἐδόκουν μανϑάνειν δικαιότητα, καὶ τοῦτο παντάπασιν 
ἀνέστραπται" σαφῶς γὰρ ὁρῶσι νικῶντας ὁπότεροι ἂν 
πλεῖον διδῶσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν φυομένων ἐκ τῆς γῆς τι 

τὰς δυνάμεις οἱ παῖδες πρόσϑεν μὲν ἐμάνϑανον, ὅπως 
τοῖς μὲν ὠφελέίμοις χρῶντο, τῶν ὃδὲ βλαβερῶν ἀπέ- 
χοιντο νῦν δὲ ἐοίκασι ταῦτα διδασκομένοις, ὅπως ὅτι 
πλεῖστα κακοποιῶσιν' οὐδαμοῦ γοῦν πλείους ἢ ἐκεῖ 

οὔτ᾽ ἀποθνήσκουσιν οὔτε διαφϑείρονται ὑπὸ φαρ- 
μάκων. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ϑρυπτικώτεροι πολὺ νῦν ἢ ἐπὶ τό 
Κύρου εἰσί. τότε μὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδεία 
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καὶ ἐγκρατείᾳ ἐχρῶντο, τῇ δὲ Μήδων στολῇ καὶ ἁβρό- 
τητι" νῦν δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶ- 
σιν ἀποσβεννυμένην. τὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν 

10 διασώξονται. σαφηνίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν ϑρύψιν 

αὐτῶν. ἐκείνοις γὰρ πρῶτον μὲν τὰς εὐνὰς οὐ μόνον 

ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστόρνυσϑαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλι- 
νῶν τοὺς πόδας ἐπὶ δαπίδων τιϑέασιν, ὅπως μὴ ἀντ- 

ἐρείδῃ τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἷ δάπιδες. καὶ 
μὴν τὰ πεττόμενα ἐπὶ τράπεξαν ὅσα τε πρόσϑεν εὕ- 

ρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφήρηται., ἄλλα τε ἀεὶ καινὰ ἐπι- 
μηχανῶνται" καὶ ὄψα γε ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινο- 

1 ποιητὰς ἀμφοτέρων τούτων κέκτηνται. ἀλλὰ μὴν καὶ 

ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας 

ἀρκεῖ αὐτοῖς ἐσκεπάσϑαι, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραις ταῖς 
χερσὶ χειρῖδας δασείας καὶ δακτυλήϑρας ἔχουσιν. ἔν γε 

μὴν τῷ ϑέρει οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς οὔϑ᾽ αἵ τῶν δέν- 
δρῶν οὔϑ᾽ αἵ τῶν πετρῶν σκιαί, ἀλλ᾽ ἐν ταύταις ἕτέ- 
ρας σκιὰς ἄνϑρωποι μηχανώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. 

18 καὶ μὴν ἐχπώματα ἢν μὲν ὡς πλεῖστα ἔχωσ:, τούτῳ 
καλλωπίζονται" ἣν δ᾽ ἐξ ἀδίκου φανερῶς ἧἦ μεμηχανη- 

μένα, οὐδὲν τοῦτο αἰσχύνονται" πολὺ γὰρ ηὔξηται ἐν 
αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε καὶ αἰσχροκέρδεια. 

19 ᾿Δλλὰ καὶ πρόσϑεν μὲν ἦν ἐπιχώριον αὐτοῖς μὴ 
ὁρᾶσϑαι πεζῇ πορευομένοις, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεχα ἢ 
τοῦ ὡς ἱππικωτάτους γίγνεσθαι" νῦν δὲ στρώματα 
πλείω ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν" οὐ 
γὰρ τῆς ἱππείας οὕτως ὥσπερ τοῦ μαλακῶς καϑῆσϑαι 

20 ἐπιμέλονται. τά γὲ μὴν πολεμικὰ πῶς οὐκ εἰκότως 

νῦν τῷ παντὶ χείρους ἢ πρόσϑεν εἰσίν; οἷς ἐν μὲν 
τῷ παρελθόντι χρόνῳ ἐπιχώριον εἶναι ὑπῆρχε τοὺς 
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μὲν τὴν γῆν ἔχοντας ἀπὸ ταύτης ἱππότας παρέχεσϑαι, 

οὗ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο εἰ δέοι στρατεύεσϑαι, τοὺς δὲ 
φρουροῦντας πρὸ τῆς χώρας μισϑοφόρους εἶναι" νῦν 
δὲ τούς τε ϑυρωροὺς καὶ τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς 

ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ λουτροχόους καὶ παρατι- 
ϑέντας καὶ ἀναιροῦντας καὶ κατακοιμίζοντας καὶ ἀνι- 

στάντας, καὶ τοὺς χοσμητάς. οἱ ὑποχρίουσί τε καὶ 

ἐντρίβουσιν αὐτοὺς καὶ τἄλλα ῥυϑμίζουσι., τούτους 

πάντας ἱππέας οἵ δυνάσται πεποιήκασιν. ὅπως μισϑο- 

φορῶσιν αὐτοῖς. πλῆϑος μὲν οὖν καὶ ἐκ τούτων φαί- 51 
νεται, οὐ μέντοι ὕφελός γε οὐδὲν αὐτῶν εἰς πόλεμον᾽ 

δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ γιγνόμενα" κατὰ γὰρ τὴν χώραν 

αὐτῶν ῥᾷον οἵ πολέμιοι ἢ οἵ φίλοι ἀναστρέφονται. 

καὶ γὰρ δὴ ὃ Κῦρος τοῦ μὲν ἀχροβολίξεσϑαι ἀποπαύ- 23 
σας, ϑωρακίσας δὲ καὶ αὐτοὺς καὶ ἵππους καὶ ἕν 

παλτὸν ἑκάστῳ δοὺς εἰς χεῖρα ὁμόϑεν τὴν μάχην 

ἐποιεῖτο. νῦν δὲ οὔτε ἀκροβολίζονται ἔτι οὔτ᾽ εἰς 

χεῖρας συνιόντες μάχονται. καὶ οἱ πεζοὶ ἔχουσι μὲν 33 

γέρρα καὶ κοπέδας καὶ σαγάρεις ὥσπερ (οἵ ἐπὶ Κύρου 
τὴν μάχην ποιησάμενοι" εἰς χεῖρας δὲ ἰέναι οὐδ᾽ οὗτοι 
ἐθέλουσιν. οὐδέ γε τοῖς δρεπανηφόροις ἅρμασιν ἔτι 9.4 

χρῶνται ἐφ᾽ ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. ὃ μὲν γὰρ 
τιμαῖς αὐξήσας τοὺς ἡνιόχους καὶ ἀγαστοὺς ποιήσας 

εἶχε τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβαλοῦντας" οἵ δὲ νῦν οὐδὲ 

γιγνώσκοντες τοὺς ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν οἴονται σφίσιν 

ὁμοίους τοὺς ἀνασχήτους τοῖς ἠσκηκόσιν ἔσεσϑαι. οἷ 95 

ὃὲ ὁρμῶσι μέν, πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις εἶναι οἵ 
μὲν ἄκοντες ἐχπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται, ὥστε ἄνευ 
ἡνιόχων γιγνόμενα τὰ ζεύγη πολλάκις πλείω κακὰ τοὺς 

φίλους ἢ τοὺς πολεμίους ποιεῖ, ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ 96 
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γιγνώσκουσιν οἷα σφίσι τὰ πολεμιστήρια ὑπάρχει, ὑφίεν- 
ται, καὶ οὐδεὶς ἔτι ἄνευ “Ελλήνων εἰς πόλεμον καϑί- 

σταται, οὔτε ὅταν ἀλλήλοις πολεμῶσιν οὔτε ὅταν οἵ 
Ἕλληνες αὐτοῖς ἀντιστρατεύωνται" ἀλλὰ καὶ πρὸς τού- 

τους ἐγνώκασι μεϑ' Ελλήνων τοὺς πολέμους ποιεῖσθαι. 
ΟἿ Ἐγὼ μὲν δὴ οἶμαι ἅπερ ὑπεϑέμην ἀπειργάσϑαι 

μοι. φημὶ γὰρ Πέρσας καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ἀσε- 
βεστέρους περὶ ϑεοὺς καὶ ἀνοσιωτέρους περὶ συγγενεῖς 

καὶ ἀδικωτέρους περὶ τοὺς ἄλλους καὶ ἀνανδροτέρους 
τὰ εἰς τὸν πόλεμον νῦν ἢ πρόσϑεν ἀποδεδεῖχϑαι. εἰ δέ 
τις τἀναντία ἐμοὶ γιγνώσκοι, τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπιόκο- 
πῶν εὑρήσει αὐτὰ μαρτυροῦντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 

..«᾿ἀτπτπο  9339Ὸῦ. »ν....ὕὺὸῪΣ» 

μ- 



ΙΝΕῈΧ ΝΟΜΙΝΌΜΝ. 

Αὐγαδαΐαβ, ϑβίουυση ΥῸΧ, 
τηδγύα5 Ῥαπύμθδθ, νυν 16- 
σαΐαβ δα τορϑτὰ Βδοίσιοσυση ἀ6 
βοοιϑίαϊθ 6111 Υ. 1, 1. 3. δὉ 
ὌΧΟΥΘ δγοθδβιύαβ ἢ βοοῖὶὰβ ΟΥΤῚ 
Βα Θ᾽ Ἰββίσαυβ Υ]. 1, 45. ΟΥΤῚ στὰ 
ΟυΧΆ]Θτη δαϊαγεῦ 48. ργαθθβϑῦ θη- 
ὕμστα ουγτίθιιβ, οὐ ἴῃ Ραρυ δ ΟἸΏ 
Οτἴόθϑο βογξιξαν Ἰοοῦτη Ῥϑυῖου- 
Ἰοβιββίσηυση οοπίγω ἀδρσυρίϊο- 
Τα Ῥθαϊδησοιη ΚΙ. 8, 86. 
οὐπιαῦασ οὐ οχοϊξαῦαν ἃ σομϊαρ6 
οατιβϑίτηα Ὑ]. 4, 2. οδαϊὺ 1ῃ 
Ρυρπδ ὙΠ. 1, 832. οἷτιβ ὁδάδυοὺ 
ταΐθούθ οοποϊϑυση αἀοίου νυ ἃ 
οοπῖασο δὰ Ῥαούοϊ υυη ΔΤΏΉΘΤΩ 
ὙΠ]. 3, 4. 10. Ἰυροῦυγ ἃ ΟΥτὸ 
ὙΠ]. 8, 6. 8. 11. 18. αἱ] οἱ ρᾶγθη- 
ἰαὺ 17. 

Αἀυδίυβ, Ῥογβῶ, τραϊσιῦ 4010 
δα οοποογαϊδτη Οδγθ8 αἸββιάθη- 
ἐδε ὙΠ]. 4,1. φαἀταν αὐ Ηγϑύαβρδτα 
ἴπ βυδίρομαα Ῥῆχυρια 8. δὺ 
βαίσαρβ, Οδυῖαθ ὙΠ. 6, 7. 
Α 611, ΟΥοθβὶ ΒΟ0ΟΙ1, αὔππη- 

ὰ ΟἾΥΡΘῚΒ ταδᾶρῖβ ἸΟΩΡΊΒΑΠΘ 
μαβύϊβ ΨἹ]. 3, 10. δοῖθιι 8}{1881- 
ταϑτα ἱπδίσαππηὺ ΥἹ]. 8. 20 ζογίϊ- 
ἰθὺ Ῥυρπδπὺ ὙΠ, 1, 29. οοοϊ- 

᾿ἀυπὲ Αργαδδίατη 82. γϑρϑὶ]υπὺ 
᾿ῬΘΥΙΒΔΒ 84. ἃ Ογτὸ ὑδηἄθτη ρθάθτα 
τϑἕθυσθ οοριηοῦ δὲ οαθα πη 
86. ρῬϑοῖο 86 ἀθαπηὺ ὄγτο 41. 
Αθεγρίαε ΒΙρσΊ αν ἃ γτο 1. 

τ} 1. ΗΘ. 50. 

ΧΟΠΟΡΏ. ΟὐὙτορ. τοο. Α. Ηυχ. 

ΑΘ60]15 τοίθεξαυσυ δα βοϊγαριδυη 
ΡΕγυρῖδθ ταϑίοσῖβ Υ Π|. 6, 1. 

Αθο]θ5 ΟὙΟΘΒ1 850011 Βα ΘΥΒῈΒ 
γέ γ-ς τς 10, 

Αοὐβιορίδ, ὑθυχη 18 ἹΠΠΘΘΥῚΪ 
ῬΘΥΒΙΟῚ τ ΥἹ αἼθχὴ γ ύβα8 Υ ΠΠ]|. 6, 
21. 8, 1. 

Αρ]αϊϊαααβ, Ῥρυβῶ ΤΠΟΤΌΒΊΙΒ, 
αὰἱὶ ᾿πηργορδὺ ἱοοοβ 11]. ὃ, 11. 

ΑἸοθαμπδ8β, ἀὰχ Οὐδ βι ουυτ Υ͂. 
8, 42. 

Απάδιηγαβ, Μράμβ, ργϑθοβὺ 
Μράογυσα ρϑαϊθθαβ Υ. 8, 88. 
ΑΡΟ]Ο σαὐοϊμαῦασ ΟΥΌΘ80 

ΨΙ 15: 
ΑΥ̓ΔΌΘΒ5 Βυ το αὔθ Ὁ Αβϑυ- 

ΥΤΙ15 1. ὅ, 2. δαϊυναμπὺ Οτοθβύσα 
δαγουβαβ υσάσχῃ ΥἹ. 2, 10. 5801- 
συαπίυγ ἃ Ογτο 1. 1, 4. 11. 4,16 
8, 14. 

Αταρσάσβ ΑΒΒΥΥΙΟΥΌΤΩ ΒΟΟΣ 5 
ἘΠ ὙΠ Τα 

Ατὐδαβρδβ, Μϑᾶιβ, Οὐχὶ δϑαὰδ- 
115 οὐ ἔδυη}1α 715, ἀοπδῦιβ ἃ ΟὐγῸ 
γοβίθ Μραϊοα, δὺ οὐυβίοβ Ῥδη- 
{πο 6}ΐ.1, 1. οομπύθη τὺ ΔΙΉΟΥΘΤᾺ 
6886 1η ΒΟΙΏΪη18 ρούθβίαϊο Υ. 1, 
8. ΒθΘα οαρύμβ 81ΉΟΥΘ ΤΟΥΤΉΟΒ8 6 
Ῥαμίμθδθ 17. σοπδῦ σ1}} 1ῃ- 
ἔθυτο οἱ ΥἹ, 1. 832. υυὐψιζαγ ὑδη- 
αυδῖὰ ἰγαηβίαρσο, δὰ ΟτἸοθβυχα 
ὙΠ 1, 86. 1πᾶθ τραϊὺ οὐ μοβύϊ μη 
Θχρομπὶῦ βἰαΐση Ὑ]. 8, 14. 
Ῥγαθϑβῦ οούπὰ ἀθχίγο ἴῃ ῬΥΌΘΙ1Ο 
οὕτὰ τόθβο 21. 

22 
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Αὐἱθδθὰβ, Οδρρϑαοουχμῃ ΥῸΧ, 
Αββυυῖοβ δαϊαναῦ δάγουβαβ Νο- 
ἀο5 Π|1, ὅ. τὴ ἔπαρε σοι. 
Δ Ηγτοδη18 ΙΥ. 2, 81. 

ΑὐἹόοθᾶγζδηθβ, ργοατῦαβ ἃ Β]1Ὸ 
ΨΠ]. 8, 4. 
ΑΥΤΆ, δῖ Μί6αι5 1]. 

1, 6. 80 βίγαρ Μϑάογυγῃ γΘρ6 
Ὀ6110 σοῦ ὑγιθαύσση Ῥθημᾶθυθ 
βαπὺ οοδοὺξ ΠΙ. 1, 10. Ἠοτγυτα 
γὸχ ἀοδοιῦ ἃ Μρϑαϊβ 1Π. 4, 12. 
οδριθαν ἃ ὗγτο ΠΙ. 1, 6. βαθὺ 
οαρ 5 Ἰααϊοιατη 8. ἀθἔθηαιζυν 
ἃ Τίργτδηθ ὅἅΠ1ὸ 14. οὖ σοτὑἐ 
Ογάχαγὶ ἐσ αύατα οορίδβαὰθ 42. 
οοοϊαϊῦ 811 τηδριβύσατη [ΏΠ0- 
ορπΐοχῃ 1Π. 1, 88. 

Αὐβᾶτηδβ, Ρϑυβδ, ἀὰχ ροαϊύατα 
Ῥρουβαζυτη Υ1]. 1, 8. 8. 

Αὐξαθαίαβ, Ῥογβϑῶ, ριϑϑθϑῦὺ 
ΟαΥθὰ5 ἴῃ ροιρδ ὙΠ]. 8, 18. 
βαίγαρῳ Οαρρϑάοοϊδθ 0, 7. 

Αὐξαθαζαβ, Μϑάμβ, ουρ]ατι8 
οδου]απαιϊ Ογσγατῃ]. 4, 27. βαδαοῦ 
Μίδαϊβ αὖ γτγατϊα βοαυδηθυ την. 
1, 238. οὖ οὐτπὰ ὗγτο τπδποϑηῦΥ. 
1, 24. βυδαοὺ ὈΘΙ] στη 6556 00Π- 
ἐϊηυδηάστη Υ]. 1, 9. τι τιν ἃ 
Ογτο δᾶ ἀσγάβρϑῃιν, π 10 ψἱπὶ 
τηΐογαῦ Ῥαμίμθδθ ΥἹ]. 1, 84. ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΌΙΟΙΘ γΘΡΘυ Ὁ ΒΤ ΤῊ ΥΘΓΌΤΩ 
ἃ Ογτο ροβίασαμη ΥΠ. ὅ, 48. 
ϑαὺο ἀοπααν ἃ γτο ΥἼΙ. 8, 
οὅ. γοοραΐαγ δὰ οομγυινίυμι ἃ 
Ογτο ΥΠΠ. 4, 1. Ἰοσαΐυγ 12. 
ἀοπαῦαν ἀῦγθο Ῥοοῦ]ο 24. 

Αὐϑαρθᾶσαβ, Ροῦϑῶ, ἀποὺ Ῥϑυ- 
βαγαχῃ οοὐγαΐοβ οὐ βαριὑ ΔΥΙΟΒΎΥ͂. 
8, 38. 

Αὐὐδοδιιδβ, ΡΕΥΥΡΊἂΘ τ ΔΡδΘ 
Ῥυΐποθρβ [Π. 1, ὅ. βαίγαρα ΡΒ γΥ- 
σῖαθ τηᾶρῶθ ΠῚ. 6, 7. 

Αὐξαρσουβδβ, ΟἈΠΠΙΔΥΘΒῸΒ ρΘα]- 
ἕυχα ΥἹ]. 8, 81. 11.0.1... 32..20. 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Αὐΐδοζυβ ΥἹ. 8, 81. 
“ΠΑὐζῶχουχθβ, ΜηθιηΟΩ, τὙἱπὸ 
ἀραϊῦαβ σοθϑηαὶ βὐμαϊυτη π6- 
σΊισοσα οοθριὺ ὙΠ]. 8, 12. 

Αὐύυομβϑβ, Ηγγοδηϊοσυγη ἀπχ 
γ΄ ῦν 

Αϑιδαδύαβ, Ομ ΠΥ 5 Θααϊ- 
ἔσῃ ΥἹ, 8... 88. 

ΑΒΙΔΌΙΟΙ ΟἿΥ 5ΒΘΟΌΤΩ 1 ὈΘ]] ΤΩ 
ἀποαηῦ ἀχοῦθβ οὺ σϑϑ ρχϑίϊο- 
Βιββίυηδβ ΓΥ, 8, ῶ. αἰαηΐαν 1η 
Ὀ6110 ουὐγῦὰβ Ουγθηϑιο15 ΥἹ. 
ΤΟ 

ΑΒΒΥΣΙΟΥΌΤΩ τοχ τηξοσῦ ὈΘ]] τὴ 
ΜραΙ8 1. ὅ. 8. οὕτῃ νιρτ: δ] τα 1]}}1- 
ῬὰΒ δαστΐαχῃ, ἀποθ 15 ΟΟΥΤῚ 8 
οὐ τηρϑηῦὶ ρϑαζέατχη τἱ ΠΠ. 1, 5. 
Βονίαύαν 505 δηΐθ ργόθπτη {Π|. 
8, 44. νιούπδ ἃ ὔυτο οὖ ὕγαχδγθ 
τ ρϑ αν τῇ οαβίγα ΠῚ. 8, 68. 
οϑαϊῦ ἴῃ ῬΥΌΘ]1ο ΤΥ. 1, 8 Αβδυ- 
1 ποούα οδδίχω το] πασαυμῦ 
1014. οαδίτογαση. τηθύθ οὐαὶ 
γϑῦτο Π]. 8, 26. ον τοχ ρᾶγαΐ 
5101 βοοίυχη Οτόθϑύχῃ Υ]. 1, 25. 
ἃ αδάεδξω οὐ αοῦτγω οοπίοαι- 
αν ἴῃ τορι ΥΠ]|. 5, 80. 

Αβίγαρϑ Μϑαογυτῃ ΓΟ Χ, ἀν 
Ὅγτι τηϑύθυμιβ 1. ὥ, 1. ΑΥΤΩΘΏΪῸ5 
ἀρμεν Ὀ611ο ΠΠ|. 1, 10. τηογύαν 
ΜΠ 
ΒΑΌΥ Ομ, ατ5 ἀβῖδθ οραϊθη- 

ἐἰβδῖτηθ, Κ. Ὁ ϑι 8..11. 
ΤΟΣ θ5. αἰύϊ8 οὐ 1αὐ5 ὙΠ]. 5, 
1. οδριθῦ ἃ ὔΟὐγὸ σϑρθῃΐθ, 
Ευρηναῦθ ἴῃ ἔοβϑϑιῃ ἀθυιγαΐο 
ὙΠ. ὅ, 15. ἴῃ οἰὰβ ἄρτὸ βυπὺ 
γτᾶθ φραϊπιᾶθ οὖ Ῥυοοθσδθ 
ὙΠ]. δ, 11. ΒΔΌΥ]ΟπΘ, ΟὉ ὁοΘ] τα 
ὑθριάμτ, Οὐτὰβ Βθρ θη ΏΘΏΒ685 
Εἰ θουποΒ αδρὶὺ ὙΠ δ᾽. 22. 
ΒΟΥ ]οπίογώτα τὸχ ΠῚ. 1, ὅ. ὙΠ]. 
δ, 39. 

Βϑούυϊογαμι τθχ, ΒΟΒρ685 ΑὈγἃ- 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΧΌΜ. 

ἀαίαθ ϑ'αβίοσυστη σγϑρὶβ, Ἰηγιία- 
“δα ΔΒ ΑΒΒΥΤΙΟ δα βοοιϊθίδίθχῃ 

Ὅ611 Υ, 1, 2. Βδοίγ ραγθηῦ 
Ογτο 1. 1, 4. ἐδηίαπέαν Δ Ὁ ἀ5- 
ΥΥΒ 1. ὅ, 2. Βεαοίσι ἴῃ Θχϑυ- 
οἷζα Αββυυϊόσυσῃ [Υ. ὅ, 56. 

Οδαιβ:1, σθ πη τπᾶστι, οὐ Ὁ6111- 
οο8ῶ, Ἰηΐθηβα, ΑΒΒυΥ 8 Υ. 2, 28. 
δυπὲ Ογτὶ βοοὶϊ Υ. 8, 22. ἐθιθσθ 
ΘΧΟΌτγΘηὐθ5 οἶδα αἰδοιϊυπίυνν. 
4, 15. πογυτη ἀποθι 5101 ογθαηΐ 
Ψ. 4,.29. 

ΟδιμΌγβοβ, Ουτὶ ραΐου, Ῥου- 
ΒΘΥΌΤΗη ΥῸΧ 6Χχ σοηΐθ ῬΘΥΒΙ ΔΥΌ τη 
1, 2, 1. γτϑυοοδὺ Ουὐγυση ἀοχηῦχα 
1. 4, 3ὅ. ἀδάποιϊξ δαπάρι, οὐ 
ΘΩΥΘΡῚΘ αἰββουιέ ἀ6 ᾿τηρογαίουϊβ 
ΒΌΧΩΤΩΙ Οἴδβοῖο 1. 6, 2. 5θαα. 5[δ- 
ΠῚ τοσπῦτη Ῥουβδυθτη ΟὟΤΟ 
ὙΠ]. ὅ, 33. 

Οδιαγβθ5β, Ογτὶ δ]1ὰ5. παία 
ταϑῖου, οομβυιξυμἑν ἃ Ῥαίγθ τηο- 
γἱθηΐθ ὨΘΥΘΒ ἱΤΏΡΘΙ Ῥδίθυηὶ 
ὙΠ|17. 11 

Οαρρδάοοϑβ 506} γϑρὶβ Αββγ- 
ΤΊ 1. δ. 8. ΟΥΟΘΒὶ 8061 ΥἹ. 2, 
10. Βα διρστιηΐυγ ἃ γτο 1. 1, 4. 
ΥἹΙΙ. 4, 16. ὅ, 14. δοοϊριυμὺ 
βαίχαραιη Ῥούβαῖη ΥὙΠ|. 6, 7. 

Οδγ68 βο!]τοιξαπξαν ἔγαβίγα δ Ὁ 
ΑΒΒυΤΙΟ δάνοσβυβ Μϑάρβ 1. ὅ, 
8.ὄ ΠΠ 1, δ. ἀϊδοιάθηξοβ δὰ σοη- 
οογαϊΐϊδτη τοαϊσαπίαν ΔῸ Αἀαβῖο 
ΨΠ. 4, 1. αὔθ ἃ ὕγτο ρούαπί 
βαίσαρδγῃ ἜΝ  ὙΨΕΙ 6. 1, 

Οδυθομαβ φῬγαθοβὺ οδυρθηξὶβ 
ται θυ μ ΥἹ. 8, 80. 

Οαγβευβ ΘΔΙΩΡΌΒ, ὉΌῚ ΤῸΧ 
τ" ΤῊΪΠΟΥῚΒ σοπρτυορσαΐ 

ἐν. δ: 
αδϑὶ δηϊθγηϊ Αὐτηθηϊδθ 

ΠῚ. 1, 34. ἃ γτο οορστιηΐν ρᾶ- 
οΘ. ἔδοθσθ οὕτη Αὐτηθηϊ5 [Π].Ψ 
ὥ, 1. βαπὺ ὈΘ]ἸἸοοβὶ οὐ τηθτοθᾶρ 

999 

ταὶ ταῦ ἀρπα Τπᾶοβ ΠΙ. 2, 7. 
δραᾶὰ Ογγυχη ᾿ἰρβύση, ἃ αὰὸ ΟὉ 
Ῥγαθάδηαὶ Ἰτάϊποιη οαβεσαη- 
ἤν ὙΠΕ 5. Ὁ; 

Ομγυγβξαμίαβ, Ροσβα ὁμότιμος, 
ΟΟΥΡΟΥΘ ΠΘΟῸ ΤΠΔΡΎῸΒ ὭΘ6Ο ΤῸ- 
Ὀαδίμ, 5θα δηῖτηο ἔοσ 5 οὐ ῥστι- 
ἄθηβ Π. 8, ὅ ϑυδᾶρί ργὸ εὺδ 
ουϊαβαιθ αἸσττίαΐθ γα θσαῖδ 6556 
αἰβίσι θαθπαα ΠΠ. 2, 19. 8, ὅ. τατύ- 
ἀὐὐὰν δα τηοηΐθβ Αὐτήθηϊδθ 6616- 
τιΐου οὗ οἴάσῃ οοσαραηαοβ Π]. 4, 
22. Ἰασααίαν ἃ Ογτο Οὗ ἔογεϊζα- 
ατηρσα οὖ ἔδοι]θυ οὈθαιθηἑδγη 
ΤΥ. 1, 8. δὺ 6οχ οϑῃηξζασίομθ οἢ1- 
Πᾶγομυβ 4. ρτορθαὺ Ουτὶ οοπ- 
βιπστη ἀθ6 ραυϊξαῖα ῬΘΥΒΙΟΟ 
οοπβειϊαρμπαο ΙΥ. 8, 1ὅ. ἀποι 
Ἰογιοαῖοβ Υ. 8, 86. δαἀϊυγαὺ Ογ- 
ΤΌΤΩ ἴῃ ῬΆΥΟΥΘ Θχϑσοϊέτβ βθάδῃ- 
αἀο ΥἹΙ. 2, 21. ργαθοβδὺ δαυϊζαξαὶ 
ΥΠ. 1, 8. Ξκυδαφοῦ ραᾶάθῃ αα86 
Ογτὰβ ταχίστη οχροίθραὺ ὙΠ]. 
ὅ, ὅδ. ὙΠ. 1, 1. οβῦ τυ Υ ΓΟ ΠῈ5 
Ψ1Π. 8, 16. ἸαυάαΐανΣ 4, γτο 
Θχῖῖθ ὙΠ]. 4, 11. δὺ Τυγάϊαθ 
Ιοπίδοαὰαθ βαίγαρα ΥΠ|. 6, 1. 

ΟἸ]ο65 ἔπιβίσα ἐθηξαηξυῦ Δ Ὸ 
ΑΞΒΥΣΙΟ δάγνογβιβ Μθαο8 Ϊ. ὅ, 8. 
1. 1, ὅ. βοα δαϊιαγαπὺ Ογοθβασῃ 
ΥΙ. 2, 10. ΗΌΘΥΙ 5ῖπη6 βαίχαρδ 
τοὶ πασπυηΐετν Υ ΠΠ. 4, 2. ὙΠ. 6, 8. 

Οτοθβαβ, ᾿γαογάτη τὸσ, δα δὲ 
Αββυσῖο δᾶάγϑυβυβ Νίθαοβ συτῃ 
ἱηρσθηίὶ νἱ ρϑαϊΐατα δαυϊζχη Ὁ 6 
1. ὅ, 8. Π. 1, 5. ἕαστί οὕτὰ οοἔθ- 
ΥἹΒ 500115 ἀοτηθτη ΙΥ. 1, 8. 3, 
29. ΘἸἸσΊ ΤΥ ΒΌσητη 5 ἀὺχ 50010- 
γὰσα δα γθΥβοβ υσυμ ΥἹ. 2, 9. 
Βαθϑὺ βοοῖοβ Ὀ6}}1 ρ] υσίτηοβ ΥἹ. 
ὦ, 10. γυτδε Τιασοἀθιηοπθι 46 
βοοϊθίαξο ΥἹ1. 2, 11. οομαίυσ Ογτὶ 
ΘΧΘΥΟΙζα ΠῚ τη]  ϊξ ἀ1π6 ΟἸσΘΥΘ 
ΥΙΙ 1, 28. 5θα σϑρϑ! ον 38. 

ΦΟΡ 
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οαυϊξαΐϊαβ οἷὰβ ἕαραῦαγ τηθύὰ 
ΟΘΘΙοσασα ὙΠ. 1, 27. 1056 
ἕαρὶτὺ ϑαγάθθ ὙΠ. 2, 1. οαρΟ ΙΒ 
ϑαγαϊθυβ 56 ἀραϊῦ Ογτοὸ ΥὙ1]. 
2, ὅ. ἀϊδβδαδαδθῦ 1015 αἰτορύϊο- 
Ὥθιὴ 12. οχρομιὺ ἀθ ΑΡρο  πὶβ 
ΟΥ̓ΔΟᾺΪ15, οὖ 56 ϑυα 1{{π86 ἀδχηποαῦ 
15. οἸθιηθηΐου οὖ ὈΘὨῖρτΘ Ὠ806- 
ἴὰγ ἃ γτο ὙΠ. 2, 206. ὑταιὺ 
Ἐποδϑύχοῦ: Ὑ41.: 8; ..4...19. 
γχοπθὺ ΟΥΥΌΤη 6 ὨΪΤη15 510 11- 
ΒΟΥ ΕΠ ΡΥ ΟΣ 

Ογάχαγθθ, ἀβύγαρβ ]1ὰ5 οὗ 
ΥαΠΟΌ] 5 Ογτὶ, σιὐαροτγαῦ Ογ- 
ΤΌΤΩ 1. 4, 9. Ἰρῃᾶνὰϑβ 1. 4, 22. 580- 
οραιϊὺ ΑβὑγδρῚ ρῬϑίυι ἰ. ὅ, 2. οοη- 
ἐγὼ ΑΒΒΥΣΊΟΒ ΔΌΧΙΠΠΙυτη ρου ἃ 
ῬΟΥΒῚ5 1. ὅ, 4. σα ὰβ ἀὈΘΥΙΌΥ 
46 ρϑυοϊίαῖΐθ Ῥουβαχιη 11. 1, 
{. 8. τθοθηβοῦ δοβύϊχη οΟΡΙ885 
11. 1, ὅ. γϑρυθμοπᾶϊῦ Ογχύτα, 
αὐοα πο ΒΡ θπατϊαδ νοϑίθ Μο- 
αἴοῷ 510 ᾿πααύπβ 11, 4, ὅ. ρῥτο- 
Βοϊδοιθαῦ οὕτη Οὐγὸ ϑανυθυθαβ 
Αϑβυσοϑ ΠΠ|.8, 26. ᾿Ἰηὐοχηροϑύϊννϑ, 
Θἰὰ8 οὑτὴ Ποβύθ ΘΟ ΠΡΟ Πα] οαΡ]- 
αἰΐαβ γοίαθαῦγ ἃ γγο ΠΙ. 8, 
29. ΟὟ ᾿Ινόσθτὴ οὖ Ἰρϑυ θη ΠΟῚ. 
σα] Ογγαγη Ῥουβθαὰὶ μοδύθβ ΙΓ, 
1, 18. 10 οδδίσβ οαρῦϊθ Αϑϑυ- 
γοσατη ᾿παυ]ροῦ σῖμὸ οὖ Ἰρῃο- 
ταῦ Μράοβ δΌϊγ οὐτὰ Ογτο ΤΥ. 
5, 8. τ οοιηρογί, ὑϑημάθυ ᾿γἃ 
Ῥϑγοιϊίαβ τηϊηϊύαθαν, αχ!ὺ, ἔγα- 
βύγῳ οὖ σηχυὺ αὖὺἱ ΝΙΘαο5 τονοοθῦ 
1014. ἀο]οούαναν ἔοΟΥτ 515 τη ]1- 
ΘΥΡυ5 [ΡΥ ὅ, δῶ. διοθβϑιῦαβ ἃ 
Ογγοὸ ἴῃ οδδβίχγω Υ͂. ὅ, 1.. αὐθτ1- 
ἴυγ ρσγανιύου ἀθ Ογτο Υ͂. ὅ, 8. 
50 ἰάηάθυη σγθοοῃοι]!]διβ ἀ6- 
αἀποιθαγ 1. ὑΡΟυ δου] τὴ ΘρτΘ- 
σὶρ ᾿πδύχαοίσμι 837. ὉΌῚ σ,ΘΠΊΟ, 
ἸΟΥΘ 800, ἰηἀυϊρσού 44. ὡρυὰ 
θη ἢὺ οοπδαϊαςο ἀθ Ὀ6110 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

οομθπαθησο ΥἹ]. 1, θ. 1056, ἀστα 
Ογτὰβ Ῥσοδοϊβοιϊσαν οοπίγα Οτοο- 
ΒΌΤΩ, ἀοΥῖ τουηϑηθῦ οὐτὴ ὑθγύλα 
Μροαογαχτα ραγίθ ΥἹ. 8, 2. οἴἵενῦ 
Ογγοὸ δ] οὐ Μράϊδιη ἀοὐ 5 
Ἰοοο ὙΠ. ὅ,, 19. 
ΟΥ]]6 πη ὙΠ]. 1, 48. 
για ΥἹ]. 1, 4ὅ. 
Ογρυὰβ ϑϑὺ ὑθυυη 15 ἹΤΩΌΘΙΙΙ 

ῬΟΥΒΙΟῚ οσοΙαθηΐθχη γϑυϑὰβ ΝΠ, 
θ, 21. 8, 1. Ηϊπο ἀϊουμίυγ 

ΟΥΡΥῚΣ ΒΟΟΙ1 ΟΥοϑβὶ ΥἹ. 2, 10. 
ΘἋΥ δα 605 ΠΟῚ πυλὑξα αν βαίγαρα 
ψΠΡι ΠΣ : 

Ογγθηδιοβ ΘΟΥΥῸΒ ΥἹ. 1, 27. 
ῷ, 8. 

Ογταβ, Οδιη Όγ815 ὁχ Μδηάδηθ 
᾿Αβυγαρὶβ Π]1ὼ ἢ]1ὰ5 Ἰ. 2, 1. ΔΏΠΟΒ 
12 πϑῦτϑ Οὕτη τη ῬΓΟ ΠΟΙ ΒΟ 
δα ἀνυτῃ 1. 8, 1. ογαῦ χηϑίγθι 
αὖ τρϑύτῃ τοὶ παυϑδῦ 1. 8, 18. ηδΥ- 
τοῦ Τα ἀϊοϊαγη ἃ 56. ῬΌΘΥΟ ΘΧρὺ- 
οἴὔαχηα 17. ὈΘΏΘΥΟ]ΟΒ 5101 το αι 
ϑθαῦθ]θ5 1. 4, 1. διηδὺ οὖ οοἹηῦῖ 
ὩΙΤΌΤΩ 2. ΟἿ Ῥϑ]ο Ἰοαυϑοῖον 
8.Ὁ 1ητὔϊο ἕπουιὺ 8. βΒυπα οὔ δϑυαα- 
ἸΑΥἹ ρυδθϑύθηθιοσθβ 4. θααϊθαγ 
ἀϊβοιῦ 1018. νϑπαύϊομθ ἀρ θοῦα- 
ἐὰν ὅ. τοϊὑαγ σϑηϑύμγη Ομ 
Ογάχαγο 1. 4, 7. οὐὰὰ ᾿Αβύγαρθ 
1050 οχιῦ σϑηδύαχη 14. ΘΠΠῸΒ 10 
πϑύαθ. ΒΡΘΟΪΏΘη ἃ Υ18 ΠΡ 6 Υ8- 
τουῖδθ δαϊὺ 1. 4, 160. τοαθαμύθχη 
τὴ Ῥαουβιάθιῃ ἀραπουηὺ Μ6αιὶ 25. 
γτηλυιθαν οαὐϊὴ Θχθγοῖϊθα ΔΈΧΙ]1Ο 

, ΟΥ̓ΔΧΑΥῚ 1. ὅ, ὅ. τα }ῦθ85 Βογύίω- 
ἴὰν 7. αἰββϑυῖδ ουτὰ ρΡδίσο ἀθ 
οἴβοϊο ἱπιρδγαύουβ θ, 1 88. 
πονῶ ἃγτηῶ 5008 ΟΕΡΘΙΘ ἰοὺ 
1. 1, 11. χιράϊξαύϊομθθ οδη- 
Ῥϑβῦγθβ ᾿πϑυϊθαϊ 1, 1, 20. ἃγοθδβ- 
βιύπ8 ᾧ Ογχᾶγο ἀδὺ ΓΘΒΡΟ ΒΜ, 
Ἰοραῦβ πάγῃ 11. 4, 8. Αὐγηθ- 
πἰογαμ γϑρϑιὴ οαρὶὺ ΠΠ. 1... οὐ 



ῬΕΙΟ, Ρ᾿ 

ΙΝΡΕῈΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

8] Ομ 5ΘΟΙ Τα 06 Βα 6] θιη γθα- 
ἀ1081. ΟμδΙ ἄδιθο8 ΑΥ̓ΤῚ Θἢ115 τη 1- 
608 οὗ 5101 ΒοοΙ085 γα ατὺ ΠΠ. 2. 
Ἰορσαύστη υλεσις δὰ πάσῃ ἀ6 
Ρθουμῖῳ ΠῚ. 2, 28. οὐ Ογᾶ- 
χΧᾶγΘ θἀποιύ οορίδβ οοηύγϑ Αβ55γ- 
Υὶοβ ΠΠ. 8, 20. αὰο8 νἱοΐοβ ἴῃ 
οαδύτω ἕασαῦ ΠΠ]Π. 8, 60. οἀϑύχδ 
11 οοουραῦ [Υ.1, 9. ΟΥ̓Χ θα, 
αὶ ποσὰῦ Πποβίθϑ 6586 Ρϑυβθ- 
ααθπάοβ, ἄο]ο ἀρ]υαιὶ 19. δὰ 
θύσῃ ἀοδβοιυαπῦ Ηγγοβϑηι ΓΥ͂. 2, 9. 
οαυϊζαύαμη Ῥουβίουση ᾿πηϑυϊαϊ᾽ 
ΤΥ. 8, 8. πογαχῃ τη] 1ὕθιη 8 γ068- 
ϑιῦ οχ Ῥρυβῖάθ ΤΥ. ὅ, 16. Ογ- 
ὉΧΟΥῚ Μραοβ δυοοδηΐι 116 γ88 
τηῖϊθθῦ 27. πὸηὴ σα]Ἱὺ νἱᾶθσθ 
Ῥαπύίμθεση Υ. 1, 7. οδοιῦ υὐ 
Μραὶ βθοῦχα τηϑηθϑηῦ 18. ργο- 
ΟἸΒΟΙΥ δὰ ΟοΌτγϑιη Υ. 2, 1. 

1θγὴ ἄθηπο ναβίαῦ Υ. 8, 1. 
ἀποιῦ οχογοϊζατη δα ΒΑΌΥ]ΟΠΘΙΩ 
οὗ ργογοοδαῦ ἔγυϑίγα Αβϑυσιιμ 
δὰ ρΡυρτνιδῖὴ ὅ. δυχηταχη ἔδγξ 
Οδαδΐδθ 29. ουσ ποτηϊηϑύτη 8Ρ- 
ῬΘΙ]οὺ ἀποθβ 40. Πθογαὺ (δᾶδ- 
ἕδτη Υ͂. 4, 7. υἱοϊδοϊξαν οἸδά θη 
Οδαυδβιογυτη 238. ρῥϑοΐαιῃη ἰπηϊΐ 
Ομ ΑΒΒΥΤΙΟ ἀθ ρᾶτοθμαο ΔρΤ]- 
60115 34. οὐ ποῦ Θχϑγοϊίαχῃ 

ΥΘαΌΟΘΓΘ ΡΤΟρΡΘ ΒΘΌΥ]ΟΠρΙ 41. 
ὑσιθὰθ οδδίθ}} 15. ρούιθαν 51. 81:- 
οθϑϑιὺ Ουδχᾶσρι Υ͂. ὅ, 1 οἱ οὉ- 
γίαμη Ῥχοοθαϊὺ ὅ. δἱυβ ἰγθ οὐ 
᾿ηγταϊαθ τηραρθίυν 87. ἀ6 ΒΙΌοΥ- 
ΠΟΓΏΌΤΩ ταίϊομθ ἀἰββουῦύ ΥἹ. 1, 
12. ουὐτὰβ ἔαϊοδίοβ ᾿ηνϑηϊῦ 27. 
ἴαστοβ γσχοΐαϊαϑ δραϊῆοαῦ 52. 
βοάδὺ ρᾶγοσθιῃ θχϑγοϊζιβ ΥἹ. 2, 
14. ἐδτο ΘΧΡΘαΙΠΙΟποιὴ δάνου- 
888 Οτοθβύτχτη 28. αΟτηΟ0 ΔΟΊΘΙΩ 
᾿πδύσυχουι ΥἹΙ. 8, 21. Βογίαϊυν 
ἄυοθβ δθΐθ Ῥγοθ τυ ΥἹ. 4, 12. 
Θἰὰβ αὐτὴ ὙΠ]. 1, 2. μογίαϊυγ 
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γα} τὔθ5 10. ϑχουθιῦαν 8Ὸ θαῦο 
ψαϊπογαΐῖο 837. οαρὶὺ ϑαγαθβ οἵ 
Οτοθϑαμῃ ὙΠ]. 2, 1. αὔθ οΟΪ6- 
τηθηΐθυ Βαθοῦ 20. ᾿αρσοῦ τηογΐθιῃ 
ΑὈυϑαδῦδο Υ1].8,3. οασῃ ΟΥοΘδο 
Θίαβαθθ ὑδβθδϑασβ φγοΐθοίαβ 
ϑαγάιϊθαβ, ἴῃ 1] γὸ ῬΏΧΥΡΊΡΙΒ, 
Οδρρδαοοιθαθ, ἀγϑοιθυβαὰθ 
Βαθδοῦϊβ, ρϑὺῦ Βαγομθτα ὙΠ]. 
4, 12. δαιῦ ΒαΌγ]οπθ ὙΠ. ὅ, 
1. ἔοβϑδαμῃ ἀποιῦ 9. υσστοβ 6χ- 
βύγαιὐ 12. ΕῸΡΗγαΐθ ἢ ἔοββϑυα 
ἀουιναῦο ὑσθθι ΟΡΡυϊμὖῦ 18. 
ΓΘΡΊαω ἰηὐγαὺ ὅ17. ΘΙΠΌΟΒΟΒ 
ΘΙρτῦ ΟΟΥΡΟΥῚΒ οὐβίοαθ8 ὅ8. 
Βα θ!165 Το ρΊδ6 οὗ ὉΓΌ15 Ργ86- 
516 τατὴ 1ηϑύϊδαϊῦ 66. τη Υϑ ρᾶ- 
Ἰαΐύϊπῳ ᾿παποιῦ ὙΠ7|. 1, 9. οὐ 
Οτοθβο αἰββουιῦ ἀθ αὐΠ1ξαῦύθ 11- 
Ὀογα ἰδύ15 Ψ1Π. 2, 15. Ῥοσρϑιι 
ἀυοιῖύ ὙΠ]. 8, 1. οἴὰξς ὑτᾶγῶ τϑοῦϑ, 
οὗ γϑαὰβ νϑϑυϊαβ γορΊυϑ 18. 
διἀογαῖαν 14. ΘΧΟΙΡῚῦ διηῖοο85 Θ01- 
γψίγιο ΠῚ. 4, 1. ρῥγοδβοϊβοιτυσ 
ἴῃ. Ῥουβίάθη δὰ ραγϑηΐθβ ΥὙΠ|. 
ὅ, 1. ἀσνθυθῦ ἀρυὰ ΟΥ̓ΧΔΥΘΙΩ, 
ααθιη ἰηγιύαῦ ΒΑΡΥ]ΟΠΘιὰ 17. 
αἀποιῦ Ογδχδυ15 δ] 1ᾶτὴ 28. βαίγα- 
Ρδ85 τοιϊυθὐ ΨΊ1Π. 6, 1. Θα08 ΡΘΥ 
δύ ομθϑ ἀἸΒΡΌΟΠΘΥΘ οοσριῦ 17. 
Ἰτησϊηθαΐθ ντΐαθ ἢπθο ἀρὶὺ 4115 
στα ὙΠ|. 7, 8. μΒαροῦ οτὰ- 
ΠἸΟπθὴ δὰ ἢ]1ο5 6. τηογϊίαγ. 
28. 

Ογσταϑβ, ταϊηοῦ, Αὐξαχουχὶβ ἔγα- 
ον ὙΠ]. 8, 3. ᾿ 
ΠΡ ΒΘΥ65 ἤαγαθ ορϑαϊ Ογτο 

ΠΡ 8. 5Ε. 
θαΐδιαδβ, ἀπχ Οδἀ αϑιογατη. 

8, 38. 
Ὀαΐδμηδβ, του μὰ5 ὙΠ]. 

ἀν 
Ῥδῦομαβ, ργϑθίθοϊαβ ἔἈ ΌΥ ΤΩ 

ΎΙΥ 8. 20. 
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ΠοΙΡμοσμ ογϑοῦ]αγῃ ὙΠ]. 2, 
18. 

Ἐορθαΐίδμηβ, μϊο οὗ οορϑίυτῃ ἔτὶ- 
στάϊαβ ΟΥΤὰΞ ἀπ085 ΤΏΘηΒ685 ἃ θβἐ]- 
γοβ ἀοριὺ ὙΠ]. 6, 22. 
Ἐτθα5 ἀποιῦ ΑΥ̓ΤΗΘΗΙΟΥΤΙΗ 

ρΡοάϊίαβ Υ. 8, 88. 
Εν 5 ὙΠ]. 1, 26. 
ἘπρΡηγαΐαβ, ρταθίθοϊαβ ἰὰγ- 

τατη γχοξαξαχυχῃ Υ]. 8, 28. 
ΕᾺΡΒγαΐθβ, 877 }18 ῬΘῚ 116- 

αἴαγα ΒαΡυ ποτα ἤπθηβ, Ἰαΐαβ 
οὐ φγοΐαπαυβ ὙΠ]. ὅ, 8. 

Επτορῶ Βαϑῦ σϑηΐθβ ΠΌΘΥα5 
ΤῊ... 58. 

Επχῖηθβ Ῥοηΐαβ, ὑθυτη η 85 
ΓΘΘῺΙ ῬΘΥΒΙΟῚ ΟΡ θὨ ΟΠ 68 ὙοῪ- 
ΠΡ ΜΙ Ὁ: 

αδρθαθάσβ, τὸχ ΡΒΥΥΡΊΘΘ 
ΤΩΪΠΟΥΊΒ, ΘΌΧΙΠΟ οϑὺ ΑΒΒΥΧΤΒ 
δάνουβαβ Νίθαοβ 11. 1, ὅ. ἔπ- 
σιτὺ ἀοτϊαστῃ, υἱοῦϊβ Αββυ5 ΥἹ. 
9 “80. 

αδάδίαβ ΟἿ Θαπα Π5 5ιὑξο- 
ἰὰ5 Υ. 2, 28. ἀοδοιῦ 80 Αββυτσῖο, 
οὐ ἰχααιῦ Ογγοὸ οδβίθι] γα ἀο]0 
οαρίυχη Υ. 8, 15. οἷ ἰθυυϑῖη 
Ἰπανδαϊῦ Αββυσῖαβ Υ͂. 8, 26. 118Ρ0- 
ΒΌΤΩ 1ἢ 1Π516185 οὖ σα]ηθγαύυι 
ὃ Ῥουῆάο βοσυαῦ Ουσὰβ Υ. 4, 1. 
ΟὝΤΩ 5815 ΓΘΟΙΡΙ ΤΣ 1η ΟΥΥῚ ΘΧοθυ- 
οἰζαμη 29. 615 ΥΘΡῚΟ δδῦ. ΡΥΟΡΘ 
ΒΑΡΥ]ομΘπι 84. ᾿Τηὐογβοιῖῦ γορο μὰ 
Αββυσίοόσατσα ὙΠ]. ὅ, 80. ρταρἕθο- 
ἐὰ8 Θυμυοἢ185 ὙΠΠ. 4, 2. 

αοΡΥγαβ, Αββυσῖαβ, σὴν ορὰ- 
Ἰοπΐαβ, ἀσβοιύ δα γσχυχ ΤΥ. 6, 
1. γυϊγαΐαβ 811Ὸὸ ἃ τορθ ἀββυ- 
ΥἹΟΥΌΙΩ 4., 56, Β]ταγὰ οὖ οὐ Ὠϊὼ 
Βα Ῥουταϊ πὸ Βα6ὶ Ογὰὶ 1]. 
γϑοιριῦ γα ἴῃθ οδβίθ! ] υ]ὴ 
πλ 1 Ἰββισηθχη Υ. 2, 6. δάχ- 
γαΐαν Ῥουβαυαση ΟΟΘμᾶτη ἔτα- 
ΒΆ]θη 14. οοοϊαϊῦ γορϑυὴ Αββυ- 

ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΥἹΟΎΣ τη χορ ὙΠ]1|. ὅ, 80. ἰαὰ- 
αἀαὐ ἀτηῖοοβ ΟΥΥΊΥ͂ ΠῚ. 4. 7. Ἰοοαὺ 
πυρίαμι 8] ατὴ Ηγβίαβραρ 3. 

ατᾶθοιὶ Αϑιδίϊοὶ 8 5061} Αββυ- 
ΤἹοΥατα ἕαξυγ! βιηὖ δάνϑυβαβ Ν6- 
ἀο8 ᾿ποογίαχῃ 11. 1, ὅ. 56 δᾶϊτυ-᾿ 
σαμῦ Ογόθβαμ δἄγογβιιβ ΟὙΥΌ τη 
ΥΙ. 2, 10. ἐπι θαύατη ρϑηάοθτο οο- 
συηύυγ Ογτοὸ ΥἹΠ]. 4, 9.1.1, 4. 

Ηγτοϑη11 ΠΗ  Ἰγηὶ ΑΒΒΥΥΙΒΊΙΥ͂. 
Ὡ. 1. Βυθιραη ἃ ΑΒΒΥΧΣΊΙΒ 1. 
ὅ, 2. ἀοδοιυπὺ δὰ γσγυμ ΤΥ͂. 2, 
1. Υ. 8. 24. 11}15 Ῥχϑθϑεῦ ἀγσξα- 
[88 Υ. 8, 838. 

Ἡγϑίαβραβ, Ρϑύβϑιο Ὁ1115, πᾶτ- 
ταῦ τηογοβιζαΐθσα οαϊαβάδγχη σΟ0γ.- 
γῖγϑ 11. 2, 2. ργοραὺ Ουυὶ οου- 
ΒΙΠυτη ἀρ γγαρᾶδ Ι΄. 2, 26. 
γργδθϑοϑὺ αἰτητάτϊαθ ρα δαυϊξαχη 
Ῥρυβιοοσαχῃ ὙΠ]. 1, 19. βυθιρὶὺ 
ῬΕΥΥσΊδτη τ] ηόσϑιη ὙΠ]. 4: 8. 
αὐθγιίαγ αὐοα Ογτὰβ ργαθίοσας 
ΟΒγυβδηΐασῃ 11]. 4, 9. ἀποὶϊὺ τη 
τη γα υτη δ] αὶ ΟΟΌΥγαΒ 
20. 

ΠΙΥΥῚΙ 8}115 σο τ 5 ΠΟῊ 1π|- 
Ῥογαμπὺ [. 1, 4. 

πᾶϊ ραγϑηῦ Ογτὸ ἴ. 1, 4. 
50} 1οϊ δῆ θαν δΔῸ ΑΞβυτ}β ϑαγρυ- 
55 Μράοβ 1. ὅ, 8. το δθυη- 
ἀαηὺ ΠΙ. 2, 2ὅ. δογυσῃ Ἰασαίὶ 
αἀνοηϊαηὺ δα Ογάαχαγθ Π. 4, 
1. Ογγὰβ δα 6085 νἱἐεῦ Ἰοσαξαγη 
ἀθ ρϑαουμπῖδα ΠΠ 2, 2. Ἰοραίϊ 1η- 
ἀογαμα αϑἴογαπῦ Ῥθουμῖαβ ΟΥΤῸ 
ὙΙ. 2, 1. υυὐύξαμθαν ἃ Ογτο δὰ 
Βοβέθιῃη ΒΟ ΪΔΠα] οααδβα 2. γ6- 
ἀδαπέϊαμν παυγαύϊο ἐθυσθὲ Ογστὶ 
Θχοχοιίαμι ΥἹ. 2, 12. 

Ιομΐαθ οὐ Τυγάϊαθ βαίσαρα δὺ 
Ομγυβαηίαβ ὙΠ]|. 6, 7. ἴομθβ 
Βαπὲ 0011 Οτοόοβὶ ΥἹ. 3. 10. 
πο 1. 4, 12. ΥΠ|. 4, 19. 
Ταρὶΐου Ραίσιαβ 1. 6,1. Υ11|..7, 



ὟΣ χυννυν πυυψθο στο 

τα ὝΕΣ. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΞΜ 9..91 ὙἹΙ. ὅ, 57. Π|. 
4, 19. Ιονἱ τυδοΐαῦ Οὐγὰβ ὕϑαγοϑ 
ΥΠΙ|. 8, 11. 24. 

Τιδοράδθιμοόπθιη ταϊζιῦ τοο- 
855 46 Ὀ6}}1 Ξοοϊοίαί ΥἹ. 2, 11. 

Τιαγῖδ ὙΠ. 1, 48. 
ΤΑΌΥΟΙ οὐστὰβ ΥἹ. 2, 8. 
Τιγοδοηθ5 βαπῦ ΟὙΟΘΒῚ 5001] 

ὙΠ) 8. 10. 
γαῖα ἴοσασχ συἱὴϊ ΒΟΟΥΌΙΩ, 
ΟἾδὶ δ᾽ οσασπααθ Ὀομοόσυτῃ ΥἹ. 3, 
21. Τιγάογυχσα τηϑσηᾶτη τ] ϊ- 
ὑαάϊποτη βθοῦση δα ποιῦ ΟΥΤΊΙΒ 
ΟΝ ΕΤΥ 

Μλάδἕαβ, Ῥοσβῶ, ἀποιὺ Ραγβᾶ- 
τατη ϑαυϊίθβ Υ. 8, 41. 

Μαρϑάϊάδο 1. 1, 4. 
Μαπάδηθ, Αβύγαρβ 8118, πγᾶ- 

ἔθου Ουὺὶ 1. 2, 1. φῥτοβοιβοιον 
οατῃ γτο δα ἀβύγαρο 1. 8, 1. 
1η86 γραϊὺ 1. 4, 1. 

Μρεάϊα, βηϊξῖτηδ, Αββυσίδθ 1. 4, 
11. ῬουβΙαι 1 1, 1. οὐ Αὐτηθῃϊδθ 
Π. 4, 20. Μρᾶϊ βοϊθηὺ οουϊοβ 
ΡῬίῃροσθ, οαρΡ1}}18 Διἀβοιξϊο 115. οἵ 
γϑεεϊζα δχαυϊβιίο υὖἱ 1. 8, 2. 
βίοϊα, οὖ οδἱοϑὶ Μράοσυμῃ ὙΠ]. 
δ 20 41 Τ᾿ 1 6. 156. τορτ- 
ἔα. 5010 ΓΘΡῚ5 παΐα 18. ΠΌΤΏΘΥῚΒ 
οορίαγαμι 1. 1. 0. 

ΜορδΌνΖαβ, ΑὐυδΌϊδ 6 βαΐγαρα 
ὙΠ]. 6, 1. 
ἹΜιΐηταβ, Ῥϑυβδσιτη ἀθτβ, ΡΟΘΥ 

αὔθ υγαθαμὺ ΥΠ. 5, 58. 
Μιξνιαῦθβ, ραΐγιβ ῥτοάϊίου 

ὙΠ]. 8, 4. 
᾿ς Ῥᾳοζοϊιβ, οἶτοα αἀαθηὶ οορὶὺ 
ΟΟρίδ5 Οτοθϑὰβ ΥὙἹ. 2, 11. 

απΐμθω, ὕὑχοῦ ΑὈταδδΐδο, 
οαρύα ἴῃ Αββυσιοσι ΟΣ Β ΓΒ, 
ΤΟΥ οἸηηϊυσ Αϑ᾽δ ]Ο τη 
ουτηοβιββίτηα, 56] 101 Υ ΟΥ̓́ΤΟ 
ΓΝ. 6, 11. ἐγααῖίαν οὐβίοαϊοηα 
Ατᾶβρδθ Υ. 1, 1. ἃ αὑο ἰδηίαΐα 
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τοι ἀρἔογυ δὰ γυσγυτῃ ΥἹ. 1, 88. 
δγοθϑδιῦ ταϑυϊύττη 48. οὐηϑῦ ΘῸ1 
οὐ Ββογξαίαυγ Υ]. 4, 8. οσοΐδατχῃ ἕοσί 
«ἃ Ῥᾳοΐζοϊασα Ἀγηθτῃ ὙΠ]. 8, 4. 
οὐ 101 60 τηοσίμο ᾿που]Υ ᾿ρ5ἃ 
14. οἷ Βθρα ]οχαση 17. 

ῬΑΡΕΪΙΑΡΌΙΘΒ, ἃ Ὁ ΑΘΒΥΥΙ5 50]- 
᾿ποιίαῖ! δάνουβαβ Μθᾶοϑβ, πο ρᾶ- 
τϑηῦ 1. ὅ, 8. 11. 1, ὅ. 564 ΟΥ̓ΟΘΒῚ 
ΒΟΟῚ ΥἹΙ. 23, 10. ΟἿΣ ΠΟ ΤΌ ρδῃ- 
ἴα ἃ βαίγσαρε Ῥϑύβῖοο ΥὙΠΠ|. 6, 8. 

ῬρυβῚ5 ΤΘρΡΊΟ δηϊίπη Μραϊαθ 
Π.Ὶ, 1. τηοηύδηϑ 1. ὃ, 8. ἀΒΡΟΥδ 
γ135,. 67 . 

Ῥρυβδθ σἱοΐα οὖ μαῖα Ὑ]]1ΟΥἹ] 
αὐαηίαν 1. 8, 2. ὙΠ]. ὅ, 67. 5Βο]οηῦ 
οορσπδύοβ ΟΒΟΌΪΑΥ 1. 4, 27. 28. 
Θουη ἰθρθβ, ᾿ηβέϊσαθδ, ΔΥΤΟΒ, 
Ππιρα! τὔαβ, ἴοστηδ, οἰγιξα 8 οὐ 
για! τἰαᾶο 1. 2. οΘοθηδ ρᾶγοδ Υ. 
2,16. τοοϑη 41 1 Θυα τἴδ8 18. Βαηὐ 
ΟΌΥΊΟΒΙ οὐ ΓΘ]ΙΡΊΟΒΙ ἴῃ ΒΘΟΥῚΒ Υ ΠΙ. 
8, 11. αὐ] οοδρϑυτιηὔ βίο! ΜΙ ϑαϊοα 
ΥΠ|. 8, 1. ἃ Ογτιϊ τηϑυθαύ5 ἀ6- 
Βοιαπὺ ὙΠ|. 8. 51π6 ἀΥΘοΟυ τη 
Δ ΌΧΙΠΟ πο δα οηΐ Ὀ6]] τη 5885- 
ΟΙΡροσο ὙΠ. 8, 260. 

ῬοΥβθαβ 1. 3, 1. οὐ Ῥϑυβιᾶδθ, 
ῬΡοβίθυι Ῥϑυύβϑὶ, 6 αυϊθὰβ δυϑηῦ 
ῬοΥΒΑΥΌΤα ΥΘΡῸΒ 1. 2, 1. 

Ῥοσβίο βαϊἑαύιο ὙΠ|. 4, 12. 
ῬΠΔΥΠ Οἤ 5 ΟὨ]ΠἸΔΥ ΘΟ τι5 Θα ]- 

ἐδίυΒ ὙΓ 8, 35: ΥΠ 1, 39. 58- 
ἰγχᾶρα ῬΈΓΥΡΊΔΘ ΤᾺ] ΠΟΥΊΒ οὖ Αθο- 
1186 ὙΠ]. 6. 1. 

ῬΒΘσδαϊαβ, Ῥογβὰ Ὀ]ΘΌΘΙαΒ, 
ΟΥτὶ Γυ]1α 15, γὴν ἔουεῖ5, σαδα δὲ 
αὖ Ογττιβ αὖ Ῥυδθιητουα πα θχ 
ΠῚ 8, 1. οαταΐαν Ῥοτρδθ ΥΠ]|. 
8, 3. 6. ἀοπαίαν θαὰο ἃ ϑὅδοᾶ 
ααοάδιη 31. οοποραϊέ ϑὅδοδθ 
Ῥοῦδ β8 85. Ἰαυάαίεν 49. 

ῬΒΟΘΠΙΟΘ5 βαηῦ ΟΥΟΘΒῚ 5001] 
ΥΙ. 2, 10. ϑυσδοῦϊ ἃ ὅγτο 1. 1, 4. 
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ῬΒτυρτῷ ταϊηοῦ [1]. 1, ὅ. ῬΏγΥ- 
σῖα δὰ ΗΘ] Θβροῃύστη: 5 ὈΙρΡΊ αν 
Ὅ610 δ Ηγβίαβρα ὙΠ]. 4, 8. 58- 
ἰχαρᾶ οἷὰβ ϑδὺ Ῥῃμδυπαομαβ Υ1Π. 
6, 1. 
ῬὨγγρίῶ ἸΤαΔρΡΎΘ, 5 ΙΡΊΓΟΥ 8 

Ογτο ὙΠ]. 4, 16. οἷα βαίχωρῶ δὺ 
Αὐἰαοδηδβ ΥΠ|. 6, 17. 

ῬΒυΥρΘΒ αὐγιαὰθ 50011 ΑΞΒΥΓΤΙΣ 
Ι. ὅ, 8. ΟΥ̓ὁ681 ΥἹ. 2, 10. Ογτὶ 
514. 

ἨΒδιηθθοδβ, Μραυβ, αἀπυοιὺ 
ραυϊδαύατη Μραογαχῃ Υ. 8, 42. 

Βπαίμῖπθβ, δααβιαβ, σιοΐο- 
γᾶτα γϑρογίαῦ ἴθ ΟΘΥ θη] η6 
οδαπθβίχσι ΥΠ]|. 8, 82. 

ἘΒΘοτυαίηγοβ, Ῥρθύβῷ, ὨΟΥΩΟ 
φοσῆάυβ ὙΠ]. 8, 4. 
ΒΥ ΌΤΗ ΤΩ Δ ΥΘ ὑΘΥ 118 ΤΩ} 6- 

ΤΙ ΡΘΥΒ1ΟῚ οὐἹθηΐθχα γΥβαΒΎῪ ΠῚ, 
6.80.9  )βκμάς 

ΘΔ ΘΔ. 15, ΑΥΤΩΘΏΙ186 ΓΘΡῚΒ 115 
πα ταϊποῦ ΠΠ, 1, 2. 

ὥϑοθθ, δηλ: ΗἩΥΟΘΏ115 γ6- 
ΧΘΏΟΥ Δ Ὁ ΑΘΒΘΥΥΙΒΥ. 2, 25. πυαμπὺ 
ΟΥτὶ οὶ Υ. 8, 22. Ηογύτη Ρ6- 
ἀιτί65 ἀποιὺ Παὐαχηδδ 838. 

ϑδοδβ, ῬοΟΙ Π]δίου Αβύγαρ!β 1. 
8, 8. οοπέθχμτθαν ἃ ΟΥΤΟ ῬΌΘΤΟ 
τι 

ϑϑοδβ, ΠΟΙηῸ Ρ]ΘΌΘΙ.8, Θα τη 
ῬΥΘΘΥΑΙ ἰοοο δοοιριὺ Υ1Π. 8, 25. 
ααρὰ ἀομδὺ Ῥμθγϑα]δθ 81. ἃ 
αὰοὸ δύ ραγύϊοθρβ οτηηΐασα Ὀο- 
ὨΟΥΤῃ 88. 

ΘδταΌΘα]85., οθαθαγ]0 ῬοΥβδ, 
δἀοϊοβοθηΐθιη ἀθἔουσηθτη ἃιηδῦ 
ΤΙ ΡΒ, 

ϑαγᾶθβ, ὙὉ5 Ορυ]θη Ἰββίτηδ 
Αβῖδθο βρουπάυσση ΒδΌΣ]Ομθτα 
ΨΠ. 2, 11. οαριζαγ ὦ ὔγχο Ὑ]]. 
ῷ, 8. 101 ργδθϑιαϊαση Ῥθυβιοῦχῃ 
γϑπαυϊίαν 11. 4, 12. 

ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ, 

Βοιγιίδθο Τρ ου  ΟἸ ΟΥΤΤΩ 
Ἰ θ. 

᾿Βογύμδθ, σθὴβ τηδρυϑ, [. 1, 4. 
5Ο1 βδουιδοαὺ Ογτὰβ θαῦὰο5 

ὙΠ. 8, 12. 94. ὕοπῇ. ΥΠΙ. 
7.8! 

ϑα515. ἀδρσιὺ ΟὙΤῸΒ. ἐγθβ τηθι- 
565 γΘΥΏΟΒ ΥΠΙ. 6, 28. 

ὥγγιῷ (Αββυσῖδ) Υ. 4, 51. ΥἹ. 
1. Ὁ ΡΤ θ Ὁ ΟΠ 
6, 230. ἔογαχ ἔγυτηθηθι, ουϊυτη, 
ῬδΙσπδυατη ἔγαου γαγαχα ΥἹ]. 2, 
22. ῬΑΥΑΥῚ ᾿πῖτγα γιατ ΥἹ. 2. 
11. ὅ'γυϊ ἃὉ Αββυσιβ, ῬΘΥΒΙ5, 
Αὐϑθιρθαβ, ῬΒορηϊοῖθαΒ οὐ Βδου- 
ἸΟ115 ἀϊθυπρσαπηΐυν 1. 1, 4. Υ. 
5. 15. 

Τδηϑοχᾶγθβ, ΟΥΤῚ ἢ]1ι5 πϑία 
ΤΩΙΠΟΥ οομβοϊθαϊςαν ἃ Ῥαΐίγα τηο- 
τιθηΐθ βαίγαρα ΝΜ θάογυτχη, Αὐτηθ- 
Ὠϊούαχη οὗ Οδασβιοσυσα ὙΠ]. 
Δ: 1 

Τοῖγα, οἱ βϑουιδοαῦ ὥὄὐγγὰβ 
ὙΈΠΥΞΕ, 

ΤΒδυιθγδᾶδθ ργαθοϑὺ ϑαοῶ- 
τυχα ῬΘαθὰ85 Υ. 8, 38. 
ΤΙ γαγα ΥἹ. 2, ΕἸ. ΥὙΠ.1, " 
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ΤΙΡΥΎΔΏΘ5. ΑΥ̓ΤΩΘΏΙΟΥ ΤΩ ΤΘΡῚΒ 

ΒΠ1ὺ8 πϑία γηϑῖου ΠΠ|.1, 7. ραύσιθ 
οϑάβϑιη ἀρὶὺ 14. ἀπυϑὺ ὈΧΟΥΘΤΩ 
86. διηαύαν Δ θα θι 41. ὈΧΟΥΘ 
Β6οῦμ ἀυοίδ, ργϑθθϑὺ ΑΥ̓ΤΉ Θ.115 
1π οχθγοιῖῦα ΟΥτὶ 42. Υ. 8, 42. 58 
Ογτο δααϊούαστη [αὐούαν Υ. 1, 20. 
σιοϊουϊδτη ἴῃ οουϑδιῖηθ θα δε 
γορογχίαὐῦ ΨΊΠ. 8, 25. νοοσαύαγ δὰ ὁ 
οοθηϑηλ ἃ γτο ὙΠ, 4, 1. οἷὰβ 
ὍΧΟΥ ἀοπαίαν ἃ Ουτοὸ 34. 

9, 8, 
γαρίδα 1. ὃ, 1. ΥἹΙ. ὅ, 57. 

«--ἰὸ--ἰὌςΞἰ ..--ορο-“΄ς.. 

ΤΥΟΙΔηὰ8Β Οὐττυβ ΥὟἹ. 1, 27. 
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